
دکتر ش��یوا لقائی، مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین گفت: 
دکتر محمد زینلی و محبوبه قنبری، کارشناس��ان مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت از نحوه اجرای طرح »سامت« 
)س��اماندهی و ارتقای مراقبت تب مالت( در شهرستان تاکستان، 
به عنوان نمونه آزمایش��ی استان قزوین بازدید کردند. وی افزود: 
پس از بازدید، دکتر زینلی گزارش بازدید را ارائه و از نحوه اجرای 

طرح، ابراز رضایت کرد.
دکت��ر لقائی اظهار کرد: وی از زحمات تمامی همکاران اس��تانی 
و شهرس��تانی قدردان��ی کرد و نح��وه ارتب��اط و تعامالت درون 
بخش��ی واحدهای مبارزه با بیماری ها، بهداش��ت محیط و بین 
بخش��ی در شهرستان تاکستان را در رابطه با طرح سامت، بسیار 
خوب ارزیابی کرد و در نهایت، از زحمات دست اندرکاران شبکه 
بهداش��ت و درمان شهرستان تاکستان و ش��بکه دامپزشکی آن 

شهرستان قدردانی نمود. 

در ای��ن برنامه ع��الوه بر دکتر لقائی، صفدر کریمی، کارش��ناس 
زئونوز اس��تان نیز حضور داشت و از مرکز خدمات جامع سالمت 
روس��تایی یحیی آباد و خانه بهداش��ت ای��ن مرکز و همچنین از 
مرکز خدمات جامع سالمت شهری شهدا، پایگاه ضمیمه آن، یک 

آزمایشگاه خصوصی تاکستان، یک واحد صنفی ماست بندی این 
شهر و آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان تاکستان بازدید شد.

س��پس بازدیدکنندگان در محل ستاد ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان تاکس��تان حضور یافتند و نشس��تی ب��ا دکتر جالل 
رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان تاکستان؛ 
مهندس عس��گر ش��ریف زاده، رییس مرکز بهداشت شهرستان 
تاکس��تان؛ دکتر محمدرضا آذربایجانی، مدیر شبکه دامپزشکی 
شهرس��تان و کارشناسان مسئول واحدهای مبارزه با بیماری ها، 
بهداشت محیط و حرفه ای و آزمایشگاه این شهرستان داشتند. 

گفتنی است؛ تب مالت یکی از بیماری مشترک بین انسان و دام و 
بومی استان قزوین است. بروز این بیماری در طی سه سال اخیر 
در استان، روند کاهشی داشته است و در حال حاضر، روند ثابتی 
دارد. ت��ب مالت از طریق مصرف ف��راورده های دامی آلوده مثل 
مصرف شیر خام، پنیر تازه و مواد لبنی غیر پاستوریزه و همچنین 

تماس با دام آلوده و ترشحات آن به انسان منتقل می شود.

ثمرات کار در حوزه 
بهداشت و پیشگیری، نیاز به 

گذشت زمان دارد

بودجه ریزی درست، 
سازمان را به اهداف خود 
می رساند
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

رضایت وزارت بهداشت از نحوه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای مراقبت
 تب مالت در استان قزوین 

اولین نشست سال 1398 هیأت  امنای دانشگاه علوم  پزشکی قزوین با حضور اعضای هیأت  امناء، معاون  توسعه  مدیریت و منابع، مدیران مالی و برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه و مشاور رییس دانشگاه 
و رییس دبیرخانه هیأت  امناء به منظور بررسی و تصمیم گیری در موضوعات کالن دانشگاه، روز 15 مرداد در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تهران برگزار شد.

این نشست، با حضور حجت االسالم والمسلمین محمد حسن ابوترابی فرد، دکتر علی اکبر صالحی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر اسماعیل یزدی، دکتر محمدرضا نوروزی، دکتر داوود محمدی و دکتر مجید قاسمی 
برگزار شد؛ پس از تالوت آیاتی از کالم  اهلل مجید، دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت  امناء با خوش  آمدگویی و تقدیر از حضور اعضای هیأت امناء، رسمیت جلسه را اعالم کرد.

کلیات بودجه تفصیلی سال 98 و اصالحیه بودجه سال 97 و  همجنین پنج پیشنهاد اختصاصی و 12 پیشنهاد مشترک، از موضوعات دستور جلسه نخستین نشست هیات امنا در سال 1398 بود.

اولین نشست هیأت  امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
سال 1398 برگزار شد
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دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با اشاره به 
کارهای خوب صورت گرفته، گفت: ثمردادن کارها در حوزه بهداش��ت 

و پیشگیری، نیار به گذشت زمان دارد و این درخت دیر ثمر می دهد.
دکتر مهرام گفت: 12 سال پیش در آغاز برنامه جامع سالمت از نظر آمار 
مبتالیان به دیابت استان قزوین در رتبه دوم کشور بود و امروزه رتبه 22 

دیابت در کشور را داریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در نشست کمیته راهبری برنامه 
جامع سالمت استان سخن می گفت، با اشاره به اتفاقات خوب رخ داده 
در 12 سال اجرای برنامه جامع سالمت گفت: ایجاد خانه مشارکت مردم 
در سالمت، شورای پیام گزار، اندیشگاه سالمت، دیده بان سالمت و امروز 
هم کانون سالمت محالت ثمرات و نتایج خوب این برنامه بوده است که 
بخش عمده ای از آن توسط دستگاه های اجرایی استان، سمن ها و مردم 

رقم خورده است.
دکتر مهرام با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت هایمان بیشتر استفاده کنیم، 
ادامه داد: اولویت های حوزه سالمت باید مجدداً احصاء شود و بر اساس 
آن ب��رای ادامه کار برنامه ریزی کنیم. دکتر مهرام افزود: تصادفات جاده 
ای، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها مسائلی هستند که در آن 
توفیق چشم گیری نداشته ایم و باید در این زمینه کارهای آموزشی را 

برای مردم افزایش دهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به فرهنگ سازی های صورت 
گرفته از مجرای برنامه جامع سالمت به ارتقاء فرهنگ دوچرخه سواری، 
پیاده روی و ورزش های همگانی اشاره کرد و گفت: ساخت پارک بانوان 

برای اولین بار از سوی این برنامه به عنوان یک نیاز مطرح شد.
رییس دانش��گاه با اشاره به آمار مختلف ارائه شده در خصوص وضعیت 
افسردگی و اختالالت روانی در استان گفت: در آمار افسردگی و اختالالت 
روانی وضعیت از میانگین کشوری بهتر است، اّما در سطح کشور وضعیت 

مطلوب نیست.
مهندس یاری، رییس برنامه بودجه استان نیز در این نشست با اشاره به 
نقش برنامه جامع سالمت در ایجاد سرمایه اجتماعی گفت: برنامه جامع 

سالمت یک پروژه نیست، یک رویکرد و فرهنگ است.
وی ادامه داد: وجود سرمایه اجتماعی و آدم های  اثرگذار و عالقه مند از 

عوامل توفیق برنامه جامع سالمت در استان است.
یاری همچنین با اشاره به اجرای پروژه های بسیار خوب در قالب برنامه 
جامع سالمت، برای همکاری و کمک به تداوم این برنامه اعالم آمادگی 

کرد.
افزایش همکاری های بین بخش��ی، تشکیل کارگروه های تخصصی به 
میزبانی سازمان برنامه بودجه، ابالغ اولویت های سالمت به همه دستگاه 
ها و تبادل اطالعات و آمار مربوط به سالمت از دیگر نکاتی بود که یاری 

در این نشست به آن اشاره کرد.
در این نشست همچنین دکتر دماری، مشاور عالی برنامه جامع سالمت 
با بیان اینکه استان قزوین با اجرای برنامه جامع سالمت به عنوان مرکز 
بازدید کارشناسان و مسئوالن داخلی و خارجی معرفی شده است، گفت: 
اس��تان ها برای اجرای این برنامه از کارشناس��ان قزوی��ن برای آموزش 

کارشناسان خود استفاده می کنند.
دکتر دماری افزود: هر سه وزیر بهداشت از آغاز طرح تاکنون از آن حمایت 
کرده اند و این از نقاط قوت طرح است. برگزاری جشن 10 سالگی برنامه 
جامع سالمت استان پیشنهادی بود که دکتر دماری در این نشست ارائه 

داد.
در ابتدای این نشست مهندس عزیزخانی، رییس شورای سیاستگذاری 
س��المت استان گزارشی از وضعیت ش��اخص های سالمت در کشور و 
استان و همچنین روند شکل گیری و اجرای برنامه جامع سالمت ارائه 

داد.
در این نشس��ت س��ایر اعضا هر کدام به ارائه نظرات و دیدگاه های خود 
پرداختند. نشس��ت ش��ورای راهبردی برنامه جامع س��المت صبح روز 
چهارش��نبه 9 مرداد ماه 1398 به ریاست مهندس یاری رئیس سازمان 
برنامه بودجه استان و با حضور دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، دکتر دماری مشاور برنامه جامع سالمت و اعضای این شورا برگزار 

شد.

نشس��ت بررس��ی راه های رفع کمبود دارو در اس��تان قزوین با حضور 
نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختلف، استانداری، سازمان های 
بیمه گر و معاونان درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 

هشتم مرداد 98 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این نشس��ت با توجه به راه اندازی س��امانه اعالم کمبودهای دارو و 
تجهیزات پزش��کی، بر واقعی و دقیق بودن ثبت کمبودها تأکید ش��د و 
همچنی��ن مدیریت پرداخت ه��ای مالی، برای تهیه کااله��ا و آموزش 

جایگزینی کاال و تجهیزات، مورد تأکید قرار گرفت.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این نشست 
گفت: کمبودها هس��ت، اما بعضی از آن ها کاذب است و واقعی نیست، 
زیرا گاهی به استفاده از یک دارو یا یک کاالی خاص با یک برند خاص 

توجه شده است.
پرداخت به موقع مطالبات شرکت های تولید دارو از سوی سازمان های 
بیمه گر و بیمارس��تان ها، موضوع دیگری بود که در این نشس��ت مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا برای پرداخت به موقع مطالبات، 

اهتمام داشته باشند. 

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در دیدار با 
تیم ارزیابی اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه، ضمن خوش 
آمدگویی و قدردانی از حضور آنان گفت: آنچه در بازدیدهای گروه های 
ارزیاب اتفاق می افتد، برای دانشگاه، خیر است و ما خوشحال می شویم 

که ایرادات کار ما، دیده، و تذکر داده شود.
این بازدید، روز اول مرداد 98 انجام ش��د و نشس��ت پیش از آغاز بازدید 
که در سالن اجتماعات دانش��کده پرستاری و مامایی برگزار شد، دکتر 
مهرام اظهار کرد: ما چون در جریان کار قرار داریم و به علت درگیری با 
مشکالت، ممکن است ایراد کار خود را نبینیم و احساس کنیم که کار ما 
درست است، اما تفاوت نگاه شما این اِشکاالت را  روشن می کند و ما از 

هر تذکری که داده شود، استقبال می کنیم.
این مقام مسؤول در ادامه با اشاره به فواید ارزیابی های ساالنه دانشگاه 
گفت: ما از هر نقطه ضعفی که شما از مجموعه ما می بینید و گزارش 
می کنید، خوشحال می شویم؛ زیرا بسیار پیش آمده است که ارزیابانی 

آمده اند و موردی را به ما یادآور شده اند که برای ما، خیر بوده است. 
ایشان گفت: این ارزیابی را ما به عنوان یک شروع برای فهمیدن مشکل 

خود می دانیم و خواهش می کنیم که ایرادات ما را به ما بگویید.
دکتر مه��رام، در پایان، گفت که از همکاران خود در دانش��گاه نیز می 
خواهم که از بیان مشکالت و ایرادات احتمالی ناراحت نشوند و استقبال 
کنند. وی تأکید کرد: در صورتی که همکاران برای موضوعی پاسخی می 

دهند، همراه با استدالل و دلیل توجیهی آن را بیان کنند.
گفتنی اس��ت، تیم شش نفره اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی، در 
طی دو روز حضور در اس��تان قزوین، از مراکز آموزشی و درمانی استان 
بازدید می کند و در نشست پایانی خود، گزارش ارزیابی را ارایه می دهد. 
در پایان این بازدید، در صورتی که مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه 
علوم پزشکی، در هر بخشی، موفق به دریافت نمره الزم نشوند؛ به عنوان 
مش��روط معرفی شده و پذیرش دانش��جوی تحصیالت تکمیلی در آن 
بخش، محدود شده یا آن بخش، از پذیرش دانشجو، محروم خواهد شد.

ضربان

بررسی بهبود تغذیه بانوان روستایی 
و عشایری در استان قزوین با حضور 

کارشناسان 2 وزارت خانه

ب��ه دلیل اج��رای برنام��ه »بهب��ود تغذیه زنان روس��تایی و 
عشایری« در اس��تان قزوین، نشست و بازدید مشترک دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و مدیریت توسعه فعالیت 
های کش��اورزی زن��ان روس��تایی و عش��ایری وزارت جهاد 

کشاورزی، روز هشتم مرداد 1398 برگزار شد. 
در ای��ن نشس��ت، هم��کاری بین بخش��ی 2 دس��تگاه برای 
توانمندس��ازی بانوان در تولید و ترویج محصوالت کشاورزی 
س��الم و افزایش امنیت غذای��ی خانوارها به منظ��ور ارتقای 
س��المت جامعه خانوارها، به عنوان هدف اصلی اجرای برنامه 
بیان ش��د. سپس از س��ایت و باغچه های سبزی و صیفی و 
محصول سالم انگور در شهرستان های تاکستان، بویین زهرا 

و آبیک بازدید شد.  
Á لزوم توانمندسازی بانوان

در این نشس��ت دکتر عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداش��ت ضمن اشاره به سابقه طوالنی همکاری های 
مش��ترک این دفتر با جهاد کشاورزی با هدف بهبود تغذیه و 
امنیت غذایی کودکان زیر پنج ساِل دارای سوء تغذیه، ترویج 
مصرف میوه و صیفی و سبزیجات را اقدامی راهبردی در دنیا 
برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و چاقی بیان کرد و 
گفت: توانمندی بانوان به عنوان مدیران خانواده، هم از لحاظ 
اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگ و سواد تغذیه ای می تواند به 

بهبود امنیت غذایی و سالمت خانوار منجر شود. 
Á تقدیر از فعالیت ها

مهندس بنی هاش��م، مدی��رکل دفتر توس��عه فعالیت های 
کشاورزی زنان روس��تایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی 
نیز از حضور در استان قزوین اظهار ُخرسندی کرد و تالش ها 
و پیگیری های شبانه روزی همکاران 2 دستگاه را در اجرای 

این برنامه قابل ستایش دانست
Á  استفاده از همه ظرفیت ها برای ارتقای سالمت مردم

دکتر حمیدرض��ا نجاری، معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین هم به استفاده از ظرفیت های تمامی سازمان 

ها و دستگاه ها برای ارتقای سالمت مردم اشاره کرد.
وی ارتقای آگاهی و مش��ارکت مردم برای ترویج مواد غذایی 
س��الم و انتخاب های س��الم مواد غذایی توس��ط مردم را راه 
مؤثرتری در پیش��گیری از بیماری ها ب��ه ویژه بیماری های 

غیرواگیر دانست. 
Á حذف تدریجی سموم از محصوالت کشاورزی

دکتر بابک قرالی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی اس��تان قزوین نیز حذف تدریجی س��موم از 
محصوالت کشاورزی به ویژه انگور و گوجه فرنگی را از برنامه 

های این سازمان در استان قزوین بیان کرد.
وی گفت: روند آموزش های زمان بندی سموم، زمان برداشت 
و همچنی��ن آش��نایی با دوره کارنس در انواع س��موم و آفت 
 ُکش ها حدود دو تا س��ه س��ال به طول می انجامد و بعد از 
این دوره، کش��اورزان قادرند با اطالعات و تجربیات به دست 
آمده، محصوالت خود را به صورت سالم، تولید و عرضه کنند.

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

ثمرات کار در حوزه بهداشت و پیشگیری، نیاز به گذشت زمان دارد

بررسی راه های رفع کمبود دارو در استان قزوین

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

بازدیدها برای دانشگاه منشأ خیر است
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ب��ا مجوز وزارت بهداش��ت، در کل کش��ور، نزدیک ب��ه 18 هزار تن 
استخدام خواهند شد که در قزوین با این مجوز، اولویت اول نیروی 

پرستاری خواهد بود.
این بخش��ی از س��خنان دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین اس��ت ک��ه آن را در بین جمعی از پرس��تاران این 
دانش��گاه بیان کرد و افزود: کادر پرس��تاری، کار بس��یار س��خت و 
ارزش��مندی بر عهده دارد و اینجانب، هی��چ وقت، خط و فاصله ای 

بین کادر پرستاری و گروه پزشکی در نظر نگرفته ام.
دکتر مه��رام همچنین گفت: از مش��کالت پرس��تاران اطالع دارم، 
بخشی از این مشکالت به اجرای قانون حق الزحمه پرستاری برمی 
گردد که در الیحه بودجه کل کش��ور در نظر گرفته نش��ده است و 

باید در سطوح باال حل شود. 
Á توجه به امنیت فکری و ثبات کاری پرستاران

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین بیان ک��رد: بحث ناپایداری و 
بالتکلیفی اس��تخدامی همکاران پرستار در دست پیگیری است، تا 

این عزیزان از امنیت فکری و ثبات کاری خوبی برخوردار ش��وند و 
در نتیجه آن، هم رضایت ش��غلی فراهم ش��ود و هم مردم و بیماران 

از آن منتفع شوند.
دکتر مهرام در پایان س��خنان خود گفت: تیم دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، مانند یک خانواده است و نباید اجازه داده شود، اختالف نظر 
بین اعضا به وجود آید و تیم دچار تزلزل ش��ود. وی افزود: کارکنان 
باید با ش��وق و ذوق، وارد محیط کار شوند و با توجه به اینکه فشار 
کاری باالس��ت، باید جّو کاری را جوری آماده کرد تا از این فشارها 

کاسته شود. 
گفتنی اس��ت؛ رییس دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، این سخنان را 
روز نهم مرداد 1398 در نشست اعطای اعتبارنامه اعضای پنجمین 
دوره هی��أت مدی��ره نظام پرس��تاری قزوین بیان ک��رد. این برنامه، 
در س��الن اجتماعات ساختمان ستاد دانش��گاه برگزار شد و رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین از اعضای هیأت مدی��ره قبلی نیز با 

اهدای لوح سپاس، قدردانی کرد. 

همزمان با برنامه اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، مرکز آموزشی و درمانی کوثر اعتباربخشی وزارتی شد.

دکتر محمدرضا ملکی، رییس مرکز آموزش��ی و درمانی کوثر در این 
رابطه گفت: به منظور بررس��ی نحوه تحقق استانداردهای آموزشی و 
درمانی، همچنین ارزیابی س��طح و امکانات آموزشی، روز  اول مرداد 
1398 دکترس��اناز زرگر، دکتر مریم رحیمی و دکتر محمدجواد عالم 

زاده، کارشناسان وزارت بهداشت در این مرکز حضور یافتند. 
وی اظهار کرد: دکتر حمیده پاک نیت و دکتر عزت الس��ادات حاجی 

س��یدجوادی، مدیر و معاون گروه آموزش��ی به هم��راه اعضای هیأت 
علمی، در این برنامه حضور داشتند و ضمن تبیین برنامه ها و سنجه 
های آموزشی، به ارائه مطالب  پرداخته و به سوال های بازدیدکنندگان 

پاسخ گفتند.  
هی��أت بازدید کننده در ادامه با دس��تیاران، کارآموزان و کارورزان به 
صورت حضوری مصاحبه کرده و از فضای معاونت آموزش��ی و پاویون 
ها بازدید کردند. بازدید از بخش های بالینی نیز آخرین مرحله ارزیابی 

این تیم نظارتی بود. 

به منظور حفظ حقوق مربوط به سالمت مردم و پیشگیری از وقوع جرایم 
احتمالی مرتبط با وضعیت بهداش��ت و درمان آنها، نشست مشترکی با 
حضور نمایندگان حوزه س��المت، دادگس��تری و نیروی انتظامی استان 

قزوین برگزار شد. 
دکت��ر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتبار بخش��ی امور درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص توضیح داد: در ارزیابی های 
حوزه سالمت استان که توسط معاونت های درمان، بهداشت و غذا و دارو 
دانشگاه انجام می شود، تأمین سالمت مردم و امنیت غذایی آنان، محور 
اصلی بوده و به منظور حفظ حقوق ش��هروندی، در صورت بروز جرایم و 
تخلفات قانونی مرتبط با س��المت مردم، پرونده متخلفان برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده می شود.   
وی تأکید کرد: با توجه به حساس��یت و اهمیت موضوع، در این نشست 
مقرر ش��د آمار و گزارش بازدیدهای سه معاونت گفته شده، هر سه ماه 

یکبار به دادستانی ارجاع داده شود.
به گفته دکت��ر مدبر، راهکارهای عملی برای توس��عه اقدامات قانونی و 
برخورد با متخلف��ان در مواردی مانند ارائه خدمات درمانی بدون مجوز، 
مس��ائل مربوط به پرداخت حق الزحمه و تعرفه های پزشکی، تداخالت 
درمانی صورت گرفته در باشگاه های ورزشی، آرایشگاه ها و غیره، تبلیغات 
مضر یا توزی��ع داروهای غیرمجاز، مواد غذایی غیرمج��از، موارد مربوط 
به الزامات بهداش��تی اماکن مختلف صنفی، کارخانجات و غیره، توسط 

حاضران در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات 
نظارتی ش��دیدتر شده و همکاری مستمر و بیشتری با دادسرا و سازمان 

تعزیرات حکومتی به وجود آید.
گفتنی است؛ این نشست روز ششم مرداد 1398 با حضور معاونان درمان، 
بهداش��ت و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر محمدرضا 
خردمند، رییس سازمان نظام پزش��کی قزوین؛ مهدی ولی زاده، معاون 
دادستان؛ امیرعباس نعمتی، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و بیژن 
خدایی، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سالن جلسات معاونت درمان 

دانشگاه برگزار شد.

ضربان

دکتر نوید محمدی دبیر علمی همایش 
کشوری علوم پزشکی شد

با حکمی از سوی دکتر میرزازاده، 
ریی��س مرکز مطالعات و توس��عه 
آم��وزش عل��وم پزش��کی وزارت 
بهداش��ت دکت��ر نوی��د محمدی 
مدی��ر ام��ور بین الملل دانش��گاه 
علوم پزشکی قزوین به عنوان دبیر 
علمی بیس��ت و یکمین همایش 
کش��وری آموزش علوم پزش��کی 

منصوب شد.
گفتنی است؛ بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم 

پزشکی 27 تا 29 فروردین 1399 برگزار خواهد شد.

کشف انبار داروهای غیرمجاز 
در شهر قزوین

دکتر عباس طالبیان، مدیر نظارت 
بر فرآورده های طبیعی، ُس��ّنتی و 
مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین از کش��ف و 
توقیف یک انبار داروهای غیرمجاز 

طب اسالمی خبر داد.
دکتر طالبیان گفت: در هفته اول 
م��رداد 1398 کارشناس��ان حوزه 
نظ��ارت بر فرآورده ه��ای طبیعی، ُس��ّنتی و مکمل معاونت 
غذا و دارو با دس��تور قضایی همراه با نماینده معاونت درمان 
دانش��گاه، با حضور کادر نیروی انتظامی در بازرس��ی از یک 
منزل ش��خصی در قزوین، موفق به کش��ف یک انبار شامل 

داروهای غیرمجاز شدند.

فراخوان سه راهی تزریق برند 
PIKMED

به گفته مهندس طاهره دینکانی، رییس اداره نظارت و ارزیابی 
تجهیزات پزش��کی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، س��ه راهی تزریق تولیدی ش��رکت پیش��گام ایده آل 
خاورمیانه، با نام تجاری PIKMED و س��ری ساخت های 
73901,73941 از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، فراخوان شده است. وی افزود: البته شرکت سازنده، 
قبل از دریافت گزارش در سامانه MDR اقدام به جمع آوری 

این کاال و جایگزینی آن کرده است.
مهن��دس دینکانی با اظهار اینکه دلیل این فراخوان، فیکس 
نشدن ست تزریق داخل سه راهی با سری ساخت های مذکور 
اس��ت، گفت: اطالعات تکمیلی در قس��مت فراخواِن پورتاِل 
اداره کِل تجهی��زات پزش��کی وزارت بهداش��ت و همچنین 
پورتاِل معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، 

در دسترس است. 

فراخوان ماسک اکسیژن، تولیدی 
شرکت تجهیزات پزشکی

 »بهار طب امین«
بن��ا به اظهار مهندس طاهره دینکانی، رییس اداره نظارت و 
ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، تمامی سری س��اخت های ماسک اکسیژن 
تولیدی شرکت تجهیزات پزشکی »بهار طب امین« از طرف 
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، فراخوان شده و 
این ش��رکت ملزم به جمع آوری آنها از سطح عرضه و جبران 

خسارت شده است.
مهندس دینکان��ی با بیان اینکه دلیل این فراخوان، بس��ته 
ب��ودن راه خروجی هوا در ماس��ک اکس��یژن اس��ت، اظهار 
کرد: اطالعات تکمیلی در قس��مت فراخواِن پورتاِل اداره کل 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و همچنین پورتال معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در دسترس است. 

سر خط سالمت مژده رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به کادر پرستاری

مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، اعتباربخشی وزارتی شد

نشست نمایندگان سه سازمان در استان قزوین
 برای ارتقای سالمت مردم
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ضربان

کسب مقام اول جهانی، توسط فرزند مدیر 
خدمات پرستاری مرکز آموزشی

 و درمانی کوثر قزوین

سعید عمویی، مدیر مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: سیده 
شیما میرفتاحی، فرزند توفیقی، مدیر خدمات پرستاری این مرکز، موفق 
به کسب مقام اول مسابقات رباتیک جهانی شد. این افتخار آفرین، همراه 
با گروه اعزامی از دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در مسابقات شرکت کرد.

به گفته عمویی، میرفتاحی 23 ساله که دانشجوی سال آخر کارشناسی 
فن آوری اطالعات است، در مسابقات شبیه ساز امدادگر نجات، در سری 
مسابقات رباتیک جهانی 2019 در استرالیا شرکت کرد و موفق به کسب 
مقام اول شد. کشورهای فرانسه، ژاپن، چین، هلند، استرالیا و اندونزی در 

این مسابقات به رقابت پرداختند. 

هشت برگزیده المپیاد علمی و عملی اورژانس 
در استان قزوین به مرحله بعد راه یافتند

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

استان قزوین گفت: همزمان با استان های دیگر، المپیاد تکنسین های 
مرکز اورژانس 115 در استان قزوین نیز برگزار شد که هشت برگزیده 

داشت.
به گفته دکتر نامدار، این المپیاد حالت رقابتی بین ش��رکت کنندگان 
داش��ت و افراد برگزیده به المپیاد قطب )چند استانی( و در نهایت به 
المپیاد کشوری راه یافتند. وی افزود: امیر اوالد حیات، علی اصغر کرمی 
رجب پور، علی رحمانی)ارداق(، سینا رحمانی، ایمان میرخوند چگینی، 
رضا رحمانی، رضا بابایی فرد و مهدی مرادی، افراد برتر مرحله استانی 

شدند.
دکت��ر نامدار اظهار کرد: المپی��اد در ابتدا با آزمون علمی آغاز ش��د و 
تکنس��ین ها با دریافت  60 درصد نمره، ب��ه آزمون عملی راه یافتند. 
مس��ئول اورژانس 115 اس��تان قزوین ادامه داد: شرکت کنندگان در 
آزمون عملی، با ایستگاه های احیای قلبی و ریوی پیشرفته، تروما و نقلیه 
)رانندگی با آمبوالنس و موتور آمبوالنس، بستن زنجیر چرخ، ایمنی و 

شناخت قطعات فنی( روبرو شدند.
وی با بیان اینکه این آزمون روز هشتم مرداد 1398 برگزار شد، گفت: 
افراد برت��ر، اواخر مرداد ماه برای حضور در المپیاد قطب، راهی زنجان 

خواهند شد.

در سال 1397

70 درصد مشاغل بررسی 
شده در استان قزوین، 

سخت و زیان آور اعالم شد
در س��ال 1397 توسط کمیته های بررسی مشاغل زیان آور استان 
قزوین، سه هزار و 132 مورد تقاضا بررسی شد که حدود 70 درصد 

آن ها در گروه مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفت.
مهندس حبیب اله چگینی، رئیس گروه بهداش��ت حرفه ای مرکز 
بهداش��ت اس��تان قزوین با بیان این خبر گفت: در س��ال 1397 از 
مجموع پرونده های مطرح ش��ده، تعداد 2 ه��زار و 388 تقاضا در 
کمیت��ه بدوی اس��تان و 744 تعداد تقاضا در کمیت��ه تجدید نظر 

اس��تان مورد بررس��ی قرار گرفت که از مجموع تقاضاهای بررسی 
ش��ده، تعداد دو هزار و 211 مورد، س��ختی و زیان آوری ش��رایط 
کاری آن ها تأیید شده است. وی افزود: کارفرمایان موظف هستند 
طی 2 س��ال نس��بت به رفع صفت زیان آوری مشاغل تأئید شده، 
اق��دام کنند زیرا عدم رفع زیان آوری مش��اغل، زمینه بروز بیماری 

های شغلی در بین شاغالن را فراهم می کند.
عضو کمیته بدوی بررس��ی مشاغل زیان آور اس��تان قزوین اظهار 
کرد: از مجموع کارگاه های دارای ش��غل یا مش��اغل تأیید ش��ده 

س��خت و زیان آور، تع��داد یک هزار و 325 کارگاه مورد بازرس��ی 
بهداش��ت حرف��ه ای برای رف��ع نواقص قرار گرف��ت و برای تمامی 

کارفرمایان مشمول، نواقص بهداشتی موجود ارسال شد.
به گفته وی، برای تعداد 785 کارگاه، اخطاریه صادر ش��د و هشت 
کارگاه ب��ه دادگاه عموم��ی برای رفع س��ختی و زیان آوری معرفی 
ش��دند. مهندس چگین��ی اضافه کرد: ب��ا پیگیری های بازرس��ان 
بهداشت حرفه ای، تعداد 351 کارگاِه دارای شغل یا مشاغل سخت 
و زیان آور مورد بازرس��ی و با انجام اقدامات اصالحی، برای کنترل 
یا رفع حداقل یک ش��غل س��خت و زیان آور در کارگاه، اقدام کرده 

بودند.
گفتنی اس��ت؛ مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که در آن 
ها عوامل فیزیکی، ش��یمیایی، مکانیک��ی و بیولوژیکی محیط کار، 
غیراس��تاندارد بوده و در اثر اش��تغال کارگر در آن شغل، تنشی به 
مراتب باالتر از ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( در وی ایجاد 
کن��د که نتیجه آن، بیماری ش��غلی و عوارض ناش��ی از آن بوده و 
بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندس��ی، بهداشتی، ایمنی و 
غیره، صفت س��خت و زیان آور بودن را از آن مش��اغل، کاهش داد 

یا حذف کرد. 

 پس از آن که اولین مرحله »بررس��ی ملی الگوی مصرف مواد غذایی 
و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد« زمس��تان س��ال گذشته اجرا شد؛ 
دومی��ن مرحله این طرح از ابت��دای مرداد ماه تا پایان ش��هریور ماه  

1398 اجرا خواهد شد. 
عطیه رزازی، کارشناس مسئول بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه 
26 خوش��ه از 52 خوش��ه اختصاص یافته به استان قزوین در مرحله 
اول تکمیل ش��د، در این مرحله از 26 خوشه باقی مانده شامل 104 

خانوار، پرسشگری انجام خواهد شد.
این کارش��ناس، خوشه ها را ش��امل 12 خوشه در شهرستان قزوین، 
پنج خوش��ه در شهرستان البرز، چهار خوشه در شهرستان تاکستان، 
شهرس��تان های آبیک و بویین زهرا هر کدام دو خوشه و یک خوشه 
در شهرستان آوج اعالم کرد. رزاری افزود: در اجرای این طرح، معاونت 
سیاس��ی و امنیتی و اداره آمار و بودجه اس��تانداری، نیروی انتظامی 
و صدا و س��یما با معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 

مشارکت خواهند داشت.

به گفته کارش��ناس مس��ئول بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، هدف از اجرای این بررس��ی، تعیین 
وضعی��ت تغذی��ه ای خانوارها و بررس��ی تغییرات الگ��وی غذایی در 
خانوارهای ایرانی اس��ت و پس از اتمام هر 2 مرحله، نتایج حاصل از 
این بررسی توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور اعالم می شود. 
رزازی اضافه کرد: آخرین بررس��ی کشوری الگوی غذایی خانوارها، در 

سال های 1379 تا 1381 انجام شده است.

دکت��ر عباس طالبی��ان، مدیر اداره 
نظ��ارت برفرآورده ه��ای طبیع��ی، 
ُس��ّنتی و مکمل معاونت غذا و دارو 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی قزوین از 
داروهای  فروش  عامل  دس��تگیری 
گیاهی غیرمجاز در قزوین خبر داد.

دکتر طالبیان بی��ان کرد: به دنبال 
اع��الم ش��کایات مردم��ی مبنی بر 

فعالیت فردی با هویت معلوم در امر فروش داروهای گیاهی غیرمجاز، 
موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با مش��ارکت کارشناسان معاونت غذا و دارو و معاونت 
درمان دانش��گاه، و اداره اماکن، با هماهنگی مرجع قضایی، فرد مورد 
نظر، شناسایی و دس��تگیر شد. دکتر طالبیان افزود: متهم با تشکیل 
پرونده از طرف اداره اماکن، برای سپری شدن مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شد.

یک دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی به ارزشی بالغ بر 2 میلیارد ریال به 
مجموعه تجهیزات بیمارستان امیرالمومنین)ع( شهر بوئین زهرا اضافه 

شد.
مهن��دس رضا ربیعی، رئیس اداره تجهیزات پزش��کی دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین با اعالم این خبر گفت: این دستگاه به همراه 2 نوع پروب 
مجزا توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین خریداری و تحویل بیمارستان موردنظر شد.
گفتنی است؛ در این نوع سونوگرافی از امواج صوتی بازتابی برای مشاهده 

جریان خون در رگ  ها استفاده می  
شود. این ابزار تشخیصی در ارزیابی 
وضعیت جریان خ��ون در رگ ها و 
رگ ه��ای اصلی مانن��د بازوها، پاها 
و گردن به پزش��ک کمک می کند، 
یعنی با استفاده از سونوگرافی داپلر 
می توان به انسداد یا کاهش جریان 

رگ های اصلی پی برد.

آغاز فاز دوم »بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت 
تغذیه ای خانوار و فرد« در استان قزوین 

عامل فروش داروهای گیاهی غیرمجاز در قزوین دستگیر شد

یک دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی تحویل بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( بویین زهرا شد

موفقیت ها
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ب��ه گفته دکتر محمدعل��ی معصومی فر، معاون توس��عه مدیریت و 
منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، خط قرمز این معاونت، حفظ و 
تکریم کارکنان و معیش��ت آنان اس��ت، زیرا نگرانی از امنیت شغلی، 
بزرگ ترین آس��یب را به بدنه نیروی انس��انی و کارشناسی دانشگاه 

وارد می کند.
وی گفت:  چنانچه در اجرای برنامه ای یا اصالح فرآیندی، مخالفتی 
وجود داش��ته باش��د، اعالم مخالفت کافی نبوده و حتماً باید برنامه 

اصالحی یا ارائه راه حل جدید، برای اجرای آن فرآیند ارائه شود.
دکت��ر معصوم��ی فر اذع��ان کرد: ب��ا توجه ب��ه اینکه هر ک��دام از 
مدیریت های مستقر در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، به 
لحاظ وظایف، مأموریت ها و اختیارات از اهمیت و گستردگی زیادی 
برخوردار هس��تند، بنابراین تصمیم گیری ها و برنامه های مدیریت ها، 

تأثیر بسزایی بر عملکرد تمامی واحدهای دانشگاه خواهد داشت.
مس��ئول حوزه توسعه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: به  
همین دلیل، باید این مدیریت ها از روزمرگی خارج شده و به دنبال 
برنامه ریزی برای ایجاد تحول مناسب و مطلوب در حوزه های متناظر 

خود در کل دانشگاه باشند. 
وی ب��ا بیان اینکه معاونت توس��عه دانش��گاه، مس��ئولیت انجام این 
برنامه ها را بر عهده داش��ته و حتی در مواردی که به حوزه تخصصی 
ای��ن معاونت مربوط نیس��ت، الزم اس��ت ب��ا توجه ش��رایط خاص 
اقتصادی ورود پیدا کرده و به دنبال ایجاد بهره روی و افزایش کارایی 
در حوزه ه��ای درآمدی و کاهش هزینه ها باش��د، گف��ت: از تمامی 
مدیریت ه��ا انتظار م��ی رود که بر مبنای ای��ن بینش، نقش آفرینی 

کرده و فعاالنه مشارکت کنند.
دکت��ر معصومی فر اظهار کرد: برنامه های دانش��گاه در حوزه کاهش 

هزینه ه��ا، به هیچ عن��وان نباید منج��ر به کاه��ش در دریافتی های 
کارکن��ان دانش��گاه ش��ود، یعنی همراه ب��ا ایجاد عدال��ت پرداخت، 

دریافتی های کارکنان نباید کاهش یابد. 
وی گفت: هر چند یکی از برنامه های وزارت بهداشت، تعدیل نیروی 
انس��انی اس��ت اما دانش��گاه هیچ برنامه ای برای تعدی��ل و یا اخراج 
کارکنان نداش��ته و فقط برای س��اماندهی نیروی انسانی و جابجایی 
نیروه��ای م��ازاد به واحدهای��ی که کمب��ود نیروی انس��انی دارند، 

برنامه ریزی خواهد کرد. 
گفتنی اس��ت؛ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، این سخنان را در نشست مدیران این معاونت بیان کرد. این 
نشست، روز  10 مرداد 1398 در دفتر معاونت توسعه برگزار شد. 

خط قرمز حوزه توسعه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
حفظ و تکریم کارکنان و معیشت آنان است

بودجه ریزی درس��ت، س��ازمان را به اهداف خود می رساند و 
حاصل کار بودجه، نشان دادن سازمان است. 

ای��ن مطلب را دکت��ر محمدعلی معصومی فر، معاون توس��عه 
مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در بازدیدش از 
واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه دانش��گاه بیان کرد و افزود: 
اولوی��ت دانش��گاه ورود به مباحثی در کاهش هزینه اس��ت، تا 
کمتر بر معیش��ت کارکنان تأثیرگذار باش��د. وی افزود: اگر در 
این امر، تمام  واحدهای دانشگاه همکاری کنند؛ مشکل کمبود 
هزینه، قابل حل است ولی باید مراقب بود که به قیمت کاهش 

کیفیت تمام نشود.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه اظه��ار کرد: یکی از 
مهمتری��ن عرصه ها ب��رای ورود، پخت و توزیع غذا، توریس��م 

درمانی و کاهش لوازم مصرفی بیمارستانی است.
دکتر معصومی فر با اش��اره به اینکه اخراج و تعدیل نیرو برای 
کاهش هزینه ها، مد نظر این معاونت نیست و سعی می کنیم 
در دریافتی ها هیچ خللی ایجاد نش��ود، گفت: در مورد کاهش 
هزین��ه ها و افزایش درآمدها، من بس��یار امیدوار هس��تم. وی 
تصریح کرد: درس��ت است، راه سخت و طوالنی در پیش داریم 
ولی هزینِه بهتر و کس��ب درآمِد بیش��تر را راه حل موضوع می 
دانم و البته الزم است، مراقب باشیم تا بیمارستان ها در فشار 

نباشند. 
Á  بودجه، قلب تپنده سازمان

دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه نیز واحد مدیریت برنامه ریزی بودجه را بسیار 
پُر اهمیت دانست و گفت: بودجه، قلب تپنده سازمان است.  

دکتر خونس��اری بی��ان کرد: نظارت بر فعال تر ش��دن بودجه، 
برای پُر رنگ ش��دن بودجه در محقق شدن درآمد و جلوگیری 

از هدر رفت هزینه ها، الزم  است. 
وی از مدیریت و کارشناس��ان این واحد درخواس��ت کرد تا با 
تالش و پُش��تکار بیش��تر، به کار خود ادامه دهند و در این راه، 

معاونت توسعه از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد. 
Á   کارنامه بودجه ای دانشگاه، سبب تحسین وزارت

حس��ین ش��یخی، مدیر برنامه ریزی بودجه دانشگاه هم ضمن 

بی��ان توانمندی های کارشناس��ان این واحد گف��ت: عملکرد 
س��ال گذش��ته و بودجه تفصیلی امسال، در همین مدت کوتاه 
به وزارت بهداش��ت ارائه ش��ده که موجب تحس��ین و تعجب 

کارشناسان وزارتی شد.
Á  برجسته بودن دغدغه های سازمانی

در این دیدار یوسف مافی، صغری سیادهنی، فاطمه زاجکانی، 
حس��ین ترن��ج و مائده س��ادات هاش��می، کارشناس��ان واحد 
مدیریت برنام��ه ریزی بودجه به مش��کالتی مانند نواقص نرم 
افزار »HIS« پخت و توزیع غذای بیمارس��تان ها و اس��تفاده 
نکردن از تمام ظرفیت اتاق های عمل در بیمارس��تان ها اشاره 
کردند و اعتقاد داش��تند که عامل بیش��ترین هدر رفت هزینه 

ها هستند. 
طبق گفته کارشناس��ان، کارهای بودجه مانند بودجه ریزی یا 
دف��اع از لزوم جذب بودجه بیش��تر، برون س��ازمانی بوده و در 

داخل سازمان برای همکاران قابل لمس نیست.  
در پایان این دیدار، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه 
از اینکه کارشناس��ان بودجه، مشکالت و دغدغه های سازمانی 
برایش��ان اهمیت واالیی دارد و تعلق سازمانی شان، چشمگیر 
و محس��وس اس��ت، ابراز رضایت کرد و این مشخصه را از مهم 
ترین مختصات مدیریت ها برای برداش��تن گام های بزرگ در 

سازمان و نیل به هدف های بزرگ دانست.
یادآور می شود؛ بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین از واح��د مدیریت برنام��ه ریزی بودجه 

دانشگاه، روز 13 مرداد 1398 انجام شد.

الزام ثبت نام توزیع و عرضه کنندگان بودجه ریزی درست، سازمان را به اهداف خود می رساند
تجهیزات پزشکی در سامانه اداره کل 

تجهیزات پزشکی

به گفته صاحبه قنبری، کارش��ناس مبارزه با قاچاق کاال معاونت 
غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، در نشس��ت کارگروه 
مبارزه با قاچاق کاالی س��المت محور، مقرر شد که تمامی توزیع 
و عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی در سامانه اداره کل تجهیزات 
پزش��کی س��ازمان غذا و دارو به آدرس http://imed.ir ثبت نام 

کنند.
این کارشناس گفت: همچنین مصوب شد با توجه به آموزش های 
انجام ش��ده و دس��تورالعمل های ابالغی، توزیع و عرضه کنندگان 
تجهیزات پزشکی، فقط کاالهای مجاز ثبت شده در سایت اداره کل 

تجهیزات پزشکی را عرضه کنند.
قنبری در ادامه افزود: در ابتدای این نشس��ت، مصوبات نشس��ت 
پیش��ین کارگروه مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور و میزان 

تحقق آن ها بررسی شد.
وی اظه��ار کرد: در ادامه در مورد نحوه اجرای ش��یوه نامه ضوابط 
اختصاصی اقالم دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی )موضوع ماده 
2 دس��تورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق 
کاالهای سالمت محور، ابالغ شده در روز 25 خرداد امسال(، بحث 
و تبادل نظر شد و هریک از اعضای کارگروه، نظرات خود را در مورد 

نحوه اجرای این شیوه نامه ارائه کردند. 
یادآور می ش��ود؛ دومین نشست س��ال 1398 کارگروه مبارزه با 
قاچاق کاالهای سالمت محور، روز هفتم مرداد ماه در معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با حضور نمایندگان دستگاه 

های عضو کارگروه برگزار شد. 

اسامی نهایی منتخبان هیأت مدیره  نظام 
پرستاری شهرستان قزوین اعالم شد

پی��رو برگ��زاری پنجمی��ن دوره انتخابات هی��أت مدیره نظام 
پرس��تاری و پ��س از تأیید هیأت مرکزی نظ��ارت بر انتخابات، 
اسامی نهایی منتخبان هیأت مدیره شهرستان قزوین اعالم شد.

فاطمه تیموری، مدیر پرس��تاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
این افراد را به شرح زیر اعالم کرد:

اف��راد منتخب به ترتی��ب اولویت ابوالفض��ل مهرعلیان، عباس 
احمدی، فرزانه طالبی، س��هیل مظف��ری، وهب نصیری، مریم 
اکبرش��اهی، مهدی ایرانی، محمدرضا ایراندوس��ت و حس��ین 
علی نس��ایی به عنوان اعضای اصلی و محمدرضا احدی، هادی 
درویشی الموتی، محمد نوروزی منصور آبادی و رفعت رحمانی 

نیز به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شناخته شدند. 
گفتنی اس��ت؛ این انتخابات روز 21 تیر 1398 در شهرس��تان 
های قزوین و تاکس��تان، همزمان با سراسر کشور برگزار شد و 
پس از شمارش آرا، اسامی به صورت اولیه اعالم و نتیجه نهایی 
اس��امی هیأت مدیره جدید، پس از تایید هیأت مرکزی نظارت 

بر انتخابات اعالم شد. 
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بیش از نیمی از عوارض جانبی داروها 
منجر به بستری شدن بیماران می شود

بررسی مجموع 350 عارضه جانبی گزارش شده به مرکز عارضه 

جانبی معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در سال 
1397، نشان می دهد که حدود 65 درصد موارد گزارش شده، 

منجر به بستری شدن بیماران شده است.
دکت��ر امید کارآگاه، مدیر نظارت بر داروها و مواد مخدر معاونت 
غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این خبر، گفت: 
بیش��ترین عوارض جانبی پس از فرآورده ه��ای خونی، با آنتی 

بیوتیک ها گزارش شده است.
به گفته وی، هر نوع واکنش زیان آور و ناخواسته که در دوزهای 
معمول مورد استفاده برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری 

ها رخ می دهد، عارضه جانبی نامیده می شود. 
 دکت��ر کارآگاه اظهار ک��رد: برای مثال خواب آلودگی ناش��ی از 
آنتی هیس��تامین ها، می تواند نمونه ای از عارضه جانبی باشد. 
وی افزود: به صورت مس��تمر، عوارض جانبی تکمیل ش��ده در 
کارت ه��ای زرد در مرک��ز عارض��ه جانبی معاونت غ��ذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحلیل و بررسی می شود.

بررسی زیرپورتال معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در نشست »بررس��ی زیرپورتال معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین« با حضور مدیران و مسئوالن گروه ها و واحدهای 
این معاونت، دکتر ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت  استان 
بر لزوم توجه به ارتقای کمیت و کیفیت محتوای بارگذاری شده 

در این زیرپورتال تأکید کرد. 
 ای��ن نشس��ت در دومین روز مرداد 1398 در س��الن کنفرانس 
معاونت بهداش��تی برگزار ش��د و در خص��وص بارگذاری اخبار، 
کیفیت محتوا، ش��کل صحیح مطالب برای بارگذاری، بررس��ی 
گزارش های زیرپورتال های معاونت و صفحات خانگی واحدهای 

ستادی، بحث و تبادل نظر شد. 
در بخش پایانی نشست نیز آمار مقایسه ای از وضعیت زیرپورتال 
معاونت بهداش��تی در بین زیرپورتال های دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوی��ن و همچنین می��زان بازدید صفحات خانگ��ی واحدهای 
مختلف، توس��ط عل��ی جعفری، مس��ئول زیرپورت��ال معاونت 

بهداشتی ارائه شد.
بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده، زیرپورتال معاونت بهداشتی در 
ارزیابی ماه های فروردین، اردیبهش��ت و خ��رداد 1398 از نظر 
ش��اخص  وبومتریکس، دارای رتبه برتر و حفظ رتبه نخست، به 
صورت مس��تمر، به مدت شش ماه در بین معاونت های دانشگاه 

بود. 
همچنین، صفحات خانگی مربوط به گروه های سالمت جمعیت 
و خان��واده، س��المت محیط و س��المت کار به ترتی��ب، دارای 
بیش��ترین بازدید در بین صفحات اختصاصی واحدهای معاونت 
بهداش��تی بود. امور آزمایش��گاه ها و گروه پیشگیری و مبارزه با 
بیماری های غیرواگیر نیز بیش��ترین درصد رشد بازدید صفحات 

خانگی را داشت.

سوءتغذیه، ناامنی غذایی و فقر، میلیون ها فرد را در جهان تحت تأثیر 
قرار می دهد و س��دی در برابر توس��عه 
پایدار اس��ت. تغذیه کودک با شیر مادر 
یک راه ح��ل جهانی برای فراهم کردن 
فرصت های برابر و شروع عادالنه زندگی 
برای تمام افراد است و زیر بنای سالمت 
و بقای کودکان و مادران محس��وب می 
شود. شیر مادر، میلیون ها کودک را قادر 
می سازد که زنده بمانند، رشد کنند و در 
مسیر سالمت بهتر و آیندهای موفق تر 

قرار گیرند.   
فاطم��ه بابایی، کارش��ناس برنامه ترویج تغذیه با ش��یر مادر معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن بیان این مطالب اظهار 
کرد: به دلیل اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر، هر ساله هفته جهانی 
شیر مادر در کشور ایران، مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه و همگام با سایر 
کشورهای جهان )اول تا هفتم اگوست( برگزار می شود و شعار امسال 
»توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده« است.

وی گف��ت: بنابراین، رس��الت ما کارکنان حوزه بهداش��ت و درمان و 
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشور این است که در کنار سایر 
حامیان، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، همگی محیطی حمایتی 
ایجاد کنیم که با توانمندسازی والدین، تغذیه کودکان با شیر مادر را 

تقویت کنیم.

Á  وجود موانع بسیار برای ایجاد محیط حمایت کننده از شیردهی
مادران

بنا به اظهار این کارشناس، برای ایجاد محیطی که از شیردهی مادران 
حمایت کند، موانع بسیاری وجود دارد و این موانع، شامل کمبودها در 
خدمات بهداشتی، سیستم های حمایتی جامعه، خانواده، محیط کار 
و سیاست های اشتغال هستند. وی افزود: بازاریابی تهاجمی جانشین 

شونده های شیر مادر نیز وضعیت را بدتر می کند. 
بابایی با اذعان به اینکه رفع موانع و ارتقای شاخص های تغذیه کودک 
با ش��یر مادر، مستلزم اتخاذ سیاست های جامع و هماهنگ، اقدامات 
همه جانبه برای حمایت از مادران و نیازمند تالش های تیمی است، 
گفت: برای اینکه بتوانیم زنجیره حمایت از مادران شیرده را ایجاد کنیم؛ 
تعهد س��طوح باالی سیاست گذاری، قانون گذاری و همکاری تمامی 
مسئوالن، مقامات محلی، ذی نفعان و دست اندرکاران از بخش های 
مختلف شامل سطوح مختلف مراقبت های بهداشتی و درمانی، جامعه، 

محل کار، آموزش و پرورش و رسانه های گروهی الزم است.

تغذیه کودک با شیر مادر، زیر بنای سالمت و بقای
 کودکان و مادران است

نوجوان 11 ساله ای که به اورژانس مرکز آموزشی و درمانی قدس مراجعه 
کرده بود، بررس��ی ها نشان داد، این عالئم پس از مصرف پودر چاقی به 

وجود آمده است. 
بنا بر گفته دکتر عباس طالبیان، سرپرس��ت مدیریت نظارت و ارزیابی 
ف��رآورده های طبیعی، ُس��ّنتی و مکم��ل معاونت غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوین، در س��اعات اولیه بامداد روز ششم مرداد 1398، 
این نوجوان 11 ساله با عالئم تهوع، بی قراری، توهم و هذیان گویی به 
اورژانس مرکز یاد شده مراجعه می کند و بررسی های بعدی نشان می 
دهد که ایجاد این عالئم، پس از مصرف پودر چاقی »رویال«، تهیه شده 

از عطاری بوده است. 
Á گیاه جینسیگ، خطرناک برای کودکان

وی ب��ا گفتن اینکه این پودر، هیچ گونه مجوزی از س��ازمان غذا و دارو 
نداشته و فرآورده غیرمجاز محسوب می شود، گفت: مواد گیاهی موجود 
در آن نیز به صورت کامل، بر روی برچسب دارو ذکر نشده است. دکتر 
طالبیان هش��دار داد: یک��ی از ترکیباتی که ادعا ش��ده در این فرآورده 

غیرمجاز موجود است، گیاه جینسیگ )Panax ginseng(  است که 
در کودکان، منع مصرف دارد و تهوع و استفراغ، گیجی، تشنج و هذیان از 

عالئم مسمومیت شدید با این گیاه است.
Á بی ضرر فرض کردن گیاهان دارویی، خطایی بزرگ است

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ُسّنتی و مکمل 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه 
عوارض و مسمومیت های دارویی در کودکان به دلیل توده بدنی کمتر و 
متابولیسم ضعیف تر، بسیار شدیدتر از بزرگساالن نمایان شده و می تواند 

عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. 
دکتر طالبیان گفت: خانواده ها باید از مصرف خودسرانه هرگونه فرآورده 
دارویی و گیاهی در کودکان خودداری کنند و همیش��ه به خاطر داشته 
باشیم که چه بس��ا برخی از گیاهان دارویی، می توانند عوارضی بسیار 
شدیدتر از داروهای شیمیایی ایجاد کنند و بی ضرر فرض کردن گیاهان 

دارویی، خطایی بزرگ است. 

دکت��ر محمدرض��ا مدبر، ریی��س اداره 
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن از مداخ��الت غیرقانون��ی یک 
واحد ساخت پروتزهای دندانی در امور 
دندانپزشکی خبر داد و افزود: متولی این 

واحد، به مراجع قضایی معرفی شد.
به گفته دکتر مدبر، این واحد غیرمجاز به 
دنبال گزارش ها و شکایت های مردمی 
و پیگیری کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه، شناسایی و متصدی 
آن نیز به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و تهدید علیه سالمت 
عمومی و پیگیری ش��کایت های مراجعه کنن��دگان، به مراجع قضایی 

معرفی شد.
Á  مراک�ز س�اخت پروتزه�ای دندان�ی، مجاز ب�ه انج�ام اقدامات

دندانپزشکی نیستند
 دکتر مدبر به صراحت اعالم کرد: مردم برای امور دندانپزش��کی مانند 

کشیدن و پُرکردن دندان، عصب کشی و اقدامات زیبایی دندان، فقط به 
مراکز دندانپزشکی مجاز مراجعه کنند و برای این گونه کارها از مراجعه 
به مراکز ساخت پروتزهای دندانی پرهیز شود زیرا این مراکز، تنها مجاز 
به س��اخت دندان مصنوعی بوده و مجاز به انجام اقدامات دندانپزشکی 

نیستند.
رییس اداره نظارت بر درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین توضیح داد: 
ش��هروندان عزیز مراقب باش��ند با وعده های برخی افراد غیرپزشک در 
خصوص درمان های قطعی، در محل های غیرمجاز و با هزینه های پایین 
تر از تعرفه های قانونی فریب نخورند، زیرا احتمال صدمات و هزینه های 
بعدی پس از مداخالت غیرقانونی پزش��کی وجود دارد. دکتر مدبر ادامه 
داد: مراکز مجاز، دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند و این مجوز 

باید در معرض دید عموم نصب شده باشد.
گفتنی است؛ ش��ماره های 33681160 و 33678983 مربوط به اداره 
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پاسخگوی هر گونه سوال 

و یا اعالم شکایت از مراکز درمانی استان است.

مسمومیت با مصرف پودر چاقی »رویال«
 در نوجوان 11 ساله قزوینی

 یک واحد ساخت پروتزهای دندانی در قزوین، به
 مراجع قضایی معرفی شد
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تعاریف سوء رفتار سازمانی

به عقیده واردي و وینر سوء رفتار سازماني »به هر اقدام 
عمدي اعضاي س��ازمان گفته مي ش��ود که هنجارهاي 
محوري سازماني و اجتماعي را نقض کند«. این تعریف 
اهمیت نظام ارزشي درون سازماني و برون سازماني در 
تشخیص س��وء رفتار س��ازماني را تأیید میکند. از این 
رو، س��وءرفتار سازماني مواردي مانند: کم کاري، اتالف 
وقت، کن��دکاري، امتناع از تالش، اعمال نادرس��ت در 
محل کار، کارشکني، مقاومت هاي ضعیف، خرابکاري و 

سوء استفاده از امکانات سازمان را دربرمیگیرد.
آکروید و تامپس��ون از صاحب نظران جامعه شناس��ي 
صنعت��ي، نیز چنین اظهار نظر کرده اند که س��وء رفتار 
س��ازماني عبارت اس��ت از »هر آنچه که شما در محل 
کار انجام مي دهی��د و نباید انجام دهید«. به نظر آنان 
سوء رفتارسازماني، به اختالف کارفرما وکارمند بر روي 
موضوعاتي مانند زمان انجام، نوع کار، خدمات و هویت 

ارتباط دارد. 
واتس��ون تعریف مفص��ل تري از این پدی��ده ارایه داده 
اس��ت: فعالیت هایي که در محل کار اتفاق مي افتد که 
مطابق با ساختارهاي اداري، فرهنگي و قوانین سازمان، 
نباید اتفاق بیفت��د و و رویه هاي عملکردي یا تمایالت 
غال��ب در س��ازمان را ب��ه چالش مي کش��د. از این رو، 
رفتارهاي واقع ش��ده در وراِي محدوده قابل قبول رفتار 
حرفه اي، س��وء رفتار س��ازماني قلمداد مي ش��ود. این 
رفتارها اغلب غیرمتعارف و نامش��روع اند و دربرگیرنده 
رفتارهاي خش��ونت آمیزي هس��تند که موجب آسیب 
هاي جس��ماني و رواني به کارکن��ان و یا در دراز مدت 
باعث صدمات جبران ناپذیري براي سازمانها میگردند.

اخیراً صاحب نظران س��ازماني مکرر تأیید مي کنند که 
گونه هاي مختلف س��وء رفتار س��ازماني به رفتار شیوع 
یافته در بین کارکنان و مدیران تبدیل ش��ده اس��ت و 

پیامدهاي آن را مهم و پرهزینه مي دانند.
گونه شناس��ي رابینسون و بنت از رفتارهاي انحرافي در 
محل کار، که بر نقش اعضاي سازمان تأکید دارد؛ دامنه 
وس��یعي از رفتاره��ا را دو بعد به ش��رح ذیل رده بندي 
میکند: شدت رفتار )فرعي در برابر اصلي( و هدف رفتار 

)بین فردي در مقابل سازماني(. 
طبق��ات حاص��ل عبارتن��د از: انحراف تولی��د )فرعي- 
س��ازماني(، انح��راف مالي )اصلي- س��ازماني(، انحراف 
سیاسي )فرعي-بین فردي( و پرخاشگري )اصلي- بین 

فردي(.
بنت و رابینسون براین باورند که سوء رفتار سازماني نه 
تنها در محل کار ممکن است به یک عضو سازمان ضرر 
برس��اند، بلکه به نوبه خود با کاهش س��طح عملکرد و 
تعهد سازماني اعضا، اثرات زیان بار دیگري روي سازمان 
داش��ته باشد و عواقب آن متوجه افرادي فراتر از آنهایي 
که مستقیماً در اقدامات دخالت داشته اند، خواهد شد. 
از این رو، عالوه بر خس��ارت اقتصادي، خسارت عاطفي 
بر روي اعضاي س��ازمان وارد میکند. نکته جالب تر آن 
اس��ت که اندرس��ون و پیرس��ون ادعا میکنند که سوء 
رفتار سازماني نه تنها افراد داخل سازمان، بلکه آنهایي 
که خارج از س��ازمان هس��تند )مانند: اعضاء خانواده و 

دوستان( را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

معاونت غذا و دارو،  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
تهیه و تنظیم : رامش مهرآیین

عدم درمان به موقع بیماری 
هپاتیت، موجب سیروز و 

سرطان کبد می شود
محسن طالبی، کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری 
ها مرکز بهداش��ت شهرستان آبیک در جمع سربازان و پایوران پایگاه 
هوایی شهید امینی آبیک، با تأکید بر درمان به موقع بیماری هپاتیت 
گفت: عدم درمان به موق��ع این بیماری، موجب بیماری هایی چون 
سیروز و سرطان کبد می شود. طالبی افزود: هپاتیت، التهاب بافت کبد 
اس��ت و کبد بزرگ ترین غده بدن است که در قسمت راست و باالی 
شکم قرار دارد و در یک فرد بالغ حدود یک تا 1,5 کیلوگرم وزن دارد.

Á برخی از هپاتیت ها، واگیر و برخی دیگر غیرواگیر هستند
این کارشناس با اشاره به دالیل ایجاد بیماری هپاتیت همچون ویروس، 
الکل، داروها، س��موم، بیماری خود ایمن، مواد غذایی نامناسب مانند 
مواد پُر چرب و بیماری های متابولیک مانند دیابت بیان کرد: برخی 
از هپاتیت ها، واگیر و برخی دیگر غیرواگیر هس��تند و عدم درمان به 
موقع این بیماری موجب مراحل پیش رونده بیماری یعنی س��یروز و 

سرطان کبد خواهد شد.
وی با بیان اینکه تصفیه خون، تولید انواع مواد مفید و ارس��ال آنها به 
محل های مورد نیاز بدن، ذخیره س��ازی قندها و چربی ها و تنظیم 
س��وخت و س��از بدن از وظایف کبد است، گفت: این عضو در بدن ما 
مانند یک پاالیش��گاه عمل می کند و به طور کلی سعی دارد تمامی 
عوامل آسیب رسان به بدن را کنترل کرده و مواد مفید را به اندام ها 

انتقال دهد.
کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها مرکز بهداشت 
شهرستان آبیک با اشاره به اینکه 28 جوالی هر سال مصادف با 6 یا 
7 مرداد ماه به عنوان روز جهانی هپاتیت نامگذاری شده است، خاطر 
نش��ان کرد: در برنامه کشوری هپاتیت سعی بر این است تا از طریق 
غربالگری گروه های پُرخطر، کنترل خون های اهدایی، واکسیناسیون 
کودکان و همچنین ایجاد مراکز مش��اوره هپاتیت، این بیماری تحت 

کنترل درآید. 
Á  تنها راه انتقال این بیماری از طریق خون و فرآورده های خونی

و تماس جنسی است
طالبی گفت: تنها راه انتقال این بیماری از طریق خون و فرآورده های 
خونی و تماس جنسی است، بنابراین معتادان تزریقی و تماس جنسی 
کنترل نشده از راه های انتقال هپاتیت است، به همین دلیل وجود انگ 
بر روی این بیماران در برخی جوامع، باعث مخفی ماندن هر چه بیشتر 

این بیماری و انتشار آن در سکوت شده است.
این کارشناس گفت: کبد چرب، حالتی برگشت پذیر از تجمع واکوئل 
های چربی در سلول های کبدی است که با التهاب کبد مشخص می 

شود، این حالت ممکن است در افرادی که مصرف مزمن الکل دارند یا 
مبتال به بیماری ها و اختالالت بالینی مانند دیابت، چاقی و سوء تغذیه 
هستند روی دهد و رعایت نکردن و پیشروی این بیماری در کبد باعث 

سوء هاضمه شده و در نهایت منجر به مرگ انسان می شود.
Á  سرطان کبد از رشد سرطانی و خارج از برنامه سلول های کبد

ایجاد می شود
کارشناس مسئول بیماری های مرکز بهداشت آبیک خاطر نشان کرد: 
سرطان کبد از رشد سرطانی و خارج از برنامه سلول های کبد ایجاد 
می ش��ود که به صورت یک توده در قسمت فوقانی راست شکم و با 
عالئم عمومی مانند زردی و ضعف خود را نشان می دهد. از علل ایجاد 
سرطان کبد می توان به هپاتیت های مزمن ویروسی، مصرف مزمن 
الکل، کبد چرب و ابتال به قارچ آفالتوکس��ین اش��اره کرد. وی افزود: 
سم آفالتوکسین از رشد نوعی قارچ روی غذاها، خشکبار، سوسیس-

کالباس که در ش��رایط گرم و مرطوب نگهداری می شوند، ایجاد می 
شود.
Á چه کسانی در معرض خطر هستند؟

طالبی گفت: کارشناسان سیستم های بهداستی و درمانی، کارکنان 
نیروهای انتظامی و زندانبانان درگیر با مجرمان، امدادگران حوادث و 
سوانح، کارشناسان آزمایشگاه جنائی و صحنه جرم، کارگران بیمارستان 
ها، آرایش��گران، پاکبانان و ُرفتگران شهرداری از گروه های پُرخطری 

هستند که بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.
Á واکسن برای چه کسانی الزم است؟

این کارش��ناس در پایان در پاسخ به این س��وال که چه کسانی باید 
واکسن هپاتیت تلقیح کنند، گفت: تمام نوزادان بدو تولد، افرادی که به 
مدت طوالنی بستری می شوند، افرادی که در معرض تماس با خون 
هستند، دریافت کنندهای خون یا فرآورده های خونی، افراد مبتال به 
ایدز، صاحبان رفتار پُرخطر جنسی، مبتالیان به بیماری های مزمن 
کبدی، معتادان تزریقی، بیماران مبتال به هپاتیت B و C و مسافران به 
مناطقی از جهان با شیوع باالی هپاتیت B، حتما باید واکسن هپاتیت 

را دریافت کنند.
یادآور می شود؛ این نشست آموزشی روز یکم مرداد 1398 در سالن 

اجتماعات پایگاه هوانیروز شهید امینی آبیک برگزار شد.

هل
Á : اندام دارویی

قس��مت مورد استفاده داروِِیی ، دانه ها می باشند که برای ممانعت از 
کاهش میزان اس��انس و جلوگیری از تقلب به وسیله سایر گیاهان 

نزدیک ، به صورت میوه نگهداری می شود .
میوه های هل ، کپس��ولهایی تخم مرغی شکل به طول حدود 1تا 2 
س��انتیمتر ، مععموال سه وجهی با زوایای گرد و به رنگ سبز تا زرد 

نخودی کمرنگ مایل به زرد می باشد .
Á : دامنه انتشار

انتشار عمومی این گیاه به صورت وحشی ، محدود به مناطق حاره ای 
آسیا ، ارتفاع 600 تا 1000 متری از سطح دریا ، در جنگلهای مرطوب 
جنوب هند و مخصوصا نزدیکی س��واحل ماالریا و به صورت کشت 
شده ، در سری النکا )سیالن ( ، الئوس ، گواتماال ، السالوادور و مالزی 

می باشد .
Á : موارد استعمال

هل در درمان نفخ ، س��وهاضمه ، بوی  بد دهان و اسپاس��م عضالت 
مورد مصرف قرار می گیرد . همچنین به عنوان ادویه در صنایع غذایی 
و مصارف خانگی و معطر کننده در فرآورده های دارویی –بهداشتی 

مختلف استفاده می شود .

موارد استعمال در پزشکی گذشته –در طب سنتی گذشته از هل به 
عنوان ضدنفخ ، ضدتهوع و استفراغ و خوشبو کنندهء دهان استفاده 

می کرده اند .
Á : آثار فارماکولوژیکی

هل بعنوان ضدنفخ و بادش��کن ، مقوی مع��ده و محرک به کاربرده 
می شود .گزارش شده است که اسانس هل روی جداره روده جدا شده 
موش ، اثر ضد اسپاسم دارد و عصاره آبی هل فعالیت آنزیم تریپسین 

، در محلول بافر را باال می برد.
Á : طرز نگهداری 

دور از نور و هجوم حشرات نگهداری شود .
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
قزوین

آشنایی 35 تن از کارکنان سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان با 

روش احیای قلبی و تنفسی

مهندس مسلم میرزابابایی، معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوین از آموزش 35 تن از کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 

با احیای قلبی و تنفسی خبر داد.
مهندس میرزابابای��ی گفت: پیرو تفاهم نامه همکاری مرکز بهداش��ت 
شهرس��تان قزوین با س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان، نشست 
آموزشی و عملی با موضوع احیای قلبی و تنفسی برای تعدادی از کارکنان 

این سازمان برگزار شد.
مهندس حمید گلناری، مسئول دبیرخانه شورای سیاست گذاری سالمت 

مرکز بهداش��ت شهرستان قزوین نیز در این رابطه گفت: این نشست با 
هماهنگی و همکاری مش��ترک مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی قزوین برگزار ش��د و در آن، سکینه احمدی مسئول آموزش و 
علی رحمانی از کارشناس��ان و ُمدّرسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
ها، به صورت تئوری و عملی روش احیای قلبی و تنفسی CPR(( را به 

حاضران آموزش دادند.
مهندس گلناری گفت: در این تفاهم نامه، مقرر شده است مرکز بهداشت 
شهرس��تان قزوین، دوره های آموزشی مس��تمر با محوریت موضوعات 

سالمت برای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار کند. 

برگزاری همایش پیشگیری از 
اعتیاد در فرهنگسرای معلم اقبالیه

دکتر علی علیجانی، پزشک مسئول مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
یک اقبالیه از برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد در سالن کتابخانه آیت 

اهلل کاشانی )فرهنگسرای معلم( این شهر خبر داد. 
دکتر علیجانی گفت: این همایش با حضور مس��ئوالن و تعداد زیادی از 
متصدیان بهداشت محیط، داوطلبان سالمت، دبیران و جانشین دبیران 
کانون سالمت محالت و نیز تعدادی از مادران باردار به همراه همسرانشان 

که از مواد دخانی استفاده می کنند، برگزار شد.
وی گفت: در این همایش، ابتدا مهندس نانکلی، عضو ش��ورای اسالمی 

ش��هر اقبالیه در زمینه اهمیت دوری از دخانیات مطالبی بیان کرد و در 
ادامه موضوعاتی مانند انواع مواد مخدر و همچنین عوارض مواد دخانی 
بر روی جنین در مادر باردار و اهمیت ترک آن در افراد مصرف کننده و 
تبعات آن بیان شد و در ادامه  مهدی پور، کارشناس سالمت روان مرکز 
خدمات جامع سالمت اقبالیه در خصوص انگیزه و تغییر جهت رفتارهای 

اعتیادی و تربیت نوجوان ها و پیشگیری از اعتیاد صحبت کرد.
دکتر علیجانی، هدف از برگزاری این همایش را پیش��گیری از اعتیاد با 
مشارکت کل جامعه بیان کرد و گفت: این همایش در راستای پیشگیری 
از اعتیاد به مواد مخدر و دخانی با مشارکت آحاد مردم برگزار شد چرا که 

با مشارکت مردم میزان اثرگذاری افزایش می یابد. 
گفتنی است؛ همایش مشابهی به همت اعضای تیم سالمت مرکز خدمات 

جامع سالمت چوبیندر در سالن ورزشی این شهر برگزار شد.

البرز

تالش می کنیم با بهره گیری از تمام 
توان علمی و اجرایی، از بروز موارد 

جدید هپاتیت جلوگیری کنیم
به مناس��بت شش��م مرداد، روز جهانی هپاتیت، مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان البرز با بیان اینکه برنامه حذف هپاتیت در ایران تا سال 
1410 از طریق داروهای مؤثر و کارآمد در دستور کار قرار گرفته است، 
اظهار کرد: ما متعهد هستیم تا با بهره گیری از تمام توان علمی و اجرایی، 

از بروز موارد جدید این بیماری جلوگیری کنیم. 
دکتر بهزاد میرزازاده با اشاره به اینکه هپاتیت یکی از اصلی ترین عوامل 
سرطان کبد و نارسایی کبدی است که خوشبختانه با تالش های مؤثر در 

2 دهه اخیر و با استفاده از ظرفیت های شبکه بهداشت و درمان و تالش 
 »C« های کشوری برای تولید واکسن در داخل و تولید داروی هپاتیت
منجر به کاهش شیوع بیماری هپاتیت »B« و »C« شده است، گفت: با 
برنامه های جامع و واکسیناس��یون هپاتیت »B« در نوزادان و گروه های 
پُرخطر، ش��یوع هپاتیت »B« رو به کاهش است و کنترل آن، از اهداف 

عالی نظام سالمت است. 
به گفته این مقام مسئول، دستیابی به این اهداف مهم، نیازمند ارتقای 
سطح دانش جامعه و ایجاد فرهنگ آگاهی از هپاتیت، آموزش و بیماریابی 
فعال در گروه های پُرخطر، به ویژه بیماران هموفیلی، تاالسمی، دیالیزی، 
معتادان تزریقی و افراد با سابقه زندان است. وی افزود: می توان با همکاری 
 »C« همه جانبه تمامی ارگان های مس��ئول، ب��ه هدف حذف هپاتیت

دست یافت و شاهد کمتر شدن موارد بروز هپاتیت »B« در جامعه بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با اشاره به شعار روز هپاتیت 
امسال، انتخاب شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، با عنوان »سرمایه 
گذاری به منظور حذف هپاتیت«، درباره راه های انتقال این بیماری گفت: 
هپاتیت »B« و »C«، مانند ایدز از راه خون و فرآورده های خونی آلوده، 
تماس جنسی با شرکای جنسی متعدد و از مادر آلوده به جنین منتقل 

می شود. 
انجام واکسیناس��یون تمامی کودکان زیر 6 سال و گروه های پُرخطر با 
واکسن هپاتیت »B«، استفاده نکردن از سرنگ و تیغ مشترک، استفاده 
 ،»C« از کاندوم در روابط جنسی پُرخطر، درمان موارد مبتال به هپاتیت
و کنت��رل هپاتیت »B« تحت نظر متخصص عفون��ی از جمله راه های 

پبشگیری از هپاتیت است که دکتر میرزازاده به آن ها اشاره کرد. 

طاهره صالحی، کارش��ناس مب��ارزه با 
بیم��اری ه��ای واگیر مرکز بهداش��ت 
ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین در 
نشست آموزشی دبیران و جانشین آنان 
در کانون س��المت محالت شهرستان 
قزوین گفت: تب مالت یکی از مهمترین 
بیماری های مشترک بین انسان و دام 
است که عامل ایجاد آن باکتری بروسال 
می باشد، این باکتری در هر قسمت از 
بدن می تواند وارد ش��ود و ایجاد بیماری کند به همین دلیل به بیماری 

هزار چهره نیز معروف است. 
طاهری افزود: این بیماری باعث خسارات اقتصادی ناشی از سقط جنین 
در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی دام ها و همچنین باعث ابتالی 
انسان به بیماری تب مالت و عوارض جسمی متعدد در انسان های مبتال 

می شود.
Á  لزوم شناخت راه های انتقال

صالحی بیان کرد: باکتری موجود در شیر حیوانات آلوده می تواند از طریق 
شیر، پنیر، خامه، کره، آغوز، سرشیر، بستنی غیر پاستوریزه و همچنین 
از طریق خوردن گوشت خام و یا نیم پز حیوانات به انسان منتقل شود، 
همچنین این باکتری به راحتی در هوا پخش می ش��ود و افرادی مانند 
دامداران، کشاورزان، کارگران کشتارگاه ها و تکنسین آزمایشگاه ها ممکن 
است باکتری را استنشاق کرده و مبتال شوند. این کارشناس عنوان کرد: 
راه  بعدی از راه تماس مستقیم یا پوستی است، به این صورت که باکتری 
موجود در خون، جفت و ترش��حات زایمان��ی حیوانات آلوده می تواند از 

طریق یک بریدگی یا جراحت وارد بدن افراد شود و ایجاد بیماری کند.
Á عالئم و نشانه ها

کارش��ناس مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداش��ت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین اظهار کرد: عالمت اصلی و اولیه این بیماری، تب است 
که عموما در عصرها و شب ها شدیدتر شده، بیمار دچار تعریق فراوان می 
شود، به تدریج درد استخوان ها، کمر، لگن و مفاصل در بیماران شروع می 
شود؛ گاهی این دردها آن قدر شدید است که فرد قادر به راه رفتن نمی 
باشد. از عالیم دیگر تب مالت می توان به خستگی، بی اشتهایی، کاهش 
وزن، ضعف و بیحالی فرد اشاره کرد، این عالیم ممکن است برای هفته ها 

یا ماه ها ناپدید شده و سپس دوباره ظاهر شوند.
Á عوارض بیماری

صالحی بیان کرد: تب مالت می تواند در هر عضوی از بدن تأثیر بگذارد از 
جمله آن می توان به التهاب و عفونت بیضه ها، بزرگ شدن طحال و کبد، 
اندوکاردیت )التهاب پوش��ش درونی قلب(، اسپوندیلیت )نوعی آرتریت 
التهابی که بر س��تون فقرات و مفاصل مجاور تأثیر می گذارد( و عفونت 
سیستم عصبی مرکزی مانند مننژیت )التهاب غشاهای اطراف مغز و نخاع 

( و آنسفالیت )التهاب مغز( اشاره کرد.
Á چه افرادی بیشتر در معرض خطر تب مالت می باشند؟

وی در ادامه گفت: دامپزشکان، تزریق کنندگان واکسن دامی، کارگران 
کش��تارگاه، ش��کارچیان، دامداران و چوپانان، کارمندان آزمایشگاه های 
میکروب��ی، قصاب ها و افرادی که در اطراف محل س��کونت آنان، کود و 
فضوالت حیوانی وجود داش��ته باشد، بیشتر در معرض خطر تب مالت 

می باشند.

Á عدم استفاده از محصوالت لبنی غیر پاستوریزه
این کارشناس توصیه کرد: بهتر است از مواد لبنی غیر پاستوریزه استفاده 
نشود ولی در صورت استفاده از آن باید شیر را قبل از مصرف به مدت 3-5 
دقیقه از زمان رسیدن به نقطه جوش، جوشاند و سپس از آن پنیر، خامه، 
کره، بس��تنی تهیه کرد، اگر از شیر نجوشیده پنیر تهیه شود بهتر است 
پنیر حداقل به مدت سه ماه در آب نمک 17درصد قرار داده شود. )از حل 

کردن 170گرم نمک در یک لیتر آب ،آب نمک 17% تولید می شود( 
Á  پختن گوشت به طور کامل

صالحی همچنین توصیه کرد: بهتر است گوشت تازه بالفاصله پس از ذبح 
استفاده نشود و به مدت 24ساعت در یخچال بماند تا میکروب تب مالت 
آن کمتر شود و سپس تمام گوشت باید تا زمانی که دمای داخلی آن به 
63تا 74درجه سانتی گراد برسد خوب پخته شود. از گوشت مورد تأیید 
دامپزشکی )گوشت مهردار، برچسب دار( استفاده شود، موقع پاک کردن 
گوشت باید از دستکش استفاده شود. وی گفت: مصرف بافت بیضه دامی 
)دنبالن(، بره تودلی، جگر خام گوسفندان که پخت در آنها کامل نبوده و 

نیم پز است یکی از راه های مهم انتقال بیماری می باشد. 
Á رعایت حفاظت فردی

استفاده از لباس مخصوص مانند روپوش یا پیش بند پالستیکی، دستکش 
التکس یا پالستیکی، کفش، ماسک و عینک مخصوص در افراد در معرض 
خطر مانند دامداران، شیردوش ها، کارگران کشتارگاه ها، تزریق کنندگان 
واکسن دامی، کارمندان آزمایشگاه های میکروبی از موارد حفاظت فردی 

برای پیشگیری از این بیماری بود که صالحی به آنها اشاره کرد.  
کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهید بلندیان در 
پایان تأکید کرد: بهسازی، شستشو و ضدعفونی کردن محل زندگی دام 
ها، ظروف حمل و نقل و ظروف نگهداری ش��یر دام ها و واکسیناسیون 
دام ها توس��ط اداره دامپزش��کی از موارد دیگر پیشگیری از بیماری تب 

مالت می باشد.

بیماری تب مالت، بیماری هزار چهره است
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
تاکستان

رعایت اقتصاد سالمت، 
سبب بهبود فرآیند مصرف و 
افزایش بهره وری در حوزه 

سالمت می شود

دکت��ر جالل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت- درمان شهرس��تان 
تاکستان در اولین نشست کارگروه های اقتصاد سالمت این شبکه، 
اقتصاد س��المت را حوزه گس��ترده و با ش��مول عام توصیف کرد و 
افزود: رعایت اقتصاد س��المت، سبب بهبود فرآیند مصرف و افزایش 

بهره وری در حوزه سالمت می شود. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه اقتصاد س��المت از ات��الف منابع جلوگیری 

می کند، گفت: ب��ه کارگیری مؤلفه های اقتصادی در ارائه خدمات 
درمانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گفته مسئول سالمت شهرستان تاکستان، اقتصاد سالمت، علمی 
است که به مطالعه و بررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی 
که برای بهداش��ت و درمان اختصاص داده می ش��ود، می پردازد و 
نحوه ترکیب این منابع را برای تولید خدمتی معین، معرفی می کند 

و به باالترین بهره دهی و کارایی منجر می شود.
دکت��ر رحمانی گفت: حذف هزینه های زاید و اس��تفاده مطلوب از 
مناب��ع موجود، می تواند محدودیت های اعتباری امس��ال را تحمل 

پذیر کند.
چاره اندیشی هزینه های درمانی

مهندس س��لطان رحمتی، مدیر اداره اقتصاد سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین هم در این نشست گفت: افزایش هزینه های درمانی 
در تمام دنیا، موجب شده تا در مورد این مشکل چاره اندیشی کنند 
و ای��ن خدمات از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، 
از این رو زمینه خاصی به نام« اقتصاد س��المت« پدیدار شده است، 

که به بازار مبادله خدمات سالمت می پردازد.
وی بی��ان کرد: ه��دف از تش��کیل کارگروه های اقتصاد س��المت، 
مدیریت منابع و مصارف در حوزه س��المت است و برای نیل به این 
هدف، اس��تفاده از ظرفیت های علمی موج��ود برای حل معضالت 
جاری، در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی در ارائه خدمات درمانی 
و در نهایت، بسترس��ازی مناسب برای اداره اقتصادی بخش سالمت 

توصیه می شود. 
ای��ن کارش��ناس، مفاد آیین نام��ه و قانون تش��کیل کمیته اقتصاد 
س��المت را به ص��ورت جامع ب��رای اعضای کارگروه ه��ای اقتصاد 
سالمت شبکه ش��رح داد. این نشست، روز 30 تیر 1398 در سالن 

مدیریت شبکه برگزار شد.

برپایی میز خدمت سالمت در 
تاکستان، در چهلمین سال روز 

اقامه نماز جمعه
دکتر جالل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان 
تاکس��تان و حس��ین رحمانی، معاون اداری و مالی این ش��بکه به 
مناسبت سال روز اولین اقامه نماز جمعه بعد از پیروزی شکوهمند 
انق��الب اس��المی در ایران )در روز 5 م��رداد 58 به امامت آیت اهلل 
طالقانی( در میز خدمت روز چهارم 4 مرداد 98 در محل اقامه نماز 

عبادي و سیاسي جمعه شهر تاکستان حضور یافتند.
در ای��ن برنامه، دکتر رحمان��ی و همراهان، قبل از ایراد خطبه های 
نماز جمعه، ضمن ش��نیدن در خواست های نمازگزاران و مراجعان، 

در خصوص موارد مطروحه دستور الزم را ارائه کرد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه میز خدم��ت در مصلی جمعه در راس��تای 
درخواس��ت فرماندار تاکس��تان و با هدف پاس��خگویی به سواالت و 
خواس��ته های نمازگزاران برپا شد، اضافه کرد: حضور مسئوالن در 
بین نمازگزاران، فرصتی اس��ت که شهروندان بتوانند مطالبات خود 
را درخواس��ت و برای رفع نیازهای خ��ود از آنان چاره جویی کنند. 
دکتر رحمانی افزود: میز خدمت به عنوان یکی از مؤلفه های رعایت 
حقوق ش��هروندی در نظام اداری و برقرار کننده ارتباط بی واسطه 

مردم و مسئوالن در مصلی است.
 وی خاطرنش��ان کرد: افراد مراجعه کننده ضمن اعالم رضایتمندی 
از خدمات این ش��بکه بهداشت، درخواست خود را مطرح کردند که 

متناسب با هر حوزه، به مسئول مرتبط ارجاع داده شد.

تغذیه کودک با شیر مادر یکی از 
مهم ترین اهداف دستیابی 

به شاخص های
 عدالت در سالمت است

ابوذر رئیسوندی، مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در 
نشس��ت نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه کودک با ش��یر مادر، 
در ادارات گفت: بر این موضوع در دین مبین اسالم نیز تأکید شده 
است. وی آن را یکی از مهم ترین اهداف دستیابی به شاخص های 

عدالت در سالمت دانست.
رئیس��وندی بیان کرد: تغذیه کودک با شیر مادر ضمن فراهم کردن 
امنیت غذایی و منبع تغذیه برای شیرخواران، موجب ارتقای روابط 

عاطفی مادر و شیرخوار نیز می شود.
در این نشس��ت، سهیال قنبری، کارشناس شیر مادر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان آوج نیز با اشاره به شعار »توانمند سازی والدین، 
تقوی��ت تغذیه با ش��یر مادر؛ حال و آین��ده« و قوانین ترویج تغذیه 
کودک با ش��یر مادر، حمایت همس��ران از مادران ش��یرده و اجرای 
مناس��ب قوانین در محیط های کاری توس��ط مدی��ران ادارات را از 

مهم ترین انتظارات این شبکه برشمرد.

قنبری در بخش��ی دیگر از س��خنان خود با اشاره به راه اندازی اتاق 
شیر در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان، اختصاص این بخش را 
ضمن ترویج تغذیه کودک با شیر مادر در حمایت از مادران شیرده 
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد در س��ازمان ها و ادارات، بویژه با بار 

مراجعه باالی مردم، اتاق شیر راه اندازی شود.
ای��ن نشس��ت، روز 13 م��رداد 1398ب��ا حضور مس��ؤوالن ادارات 
شهرس��تان آوج در سالن اجتماعات ش��بکه بهداشت و درمان این 

شهرستان برگزار شد.

بازدید مشترک بهداشت محیطی 
با حضور مسؤوالن سالمت و 

حوزه شهری در آوج انجام شد
ابوذر رئیسوندی، مدیر ش��بکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج از 
بازدید مش��ترک کارشناس بهداشت محیط شبکه و اعضای شورای 
اسالمی شهر آوج و کارشناس امور شهری شهرداری آوج خبر داد.

رئیس��وندی، شناسایی، بازدید و رسیدگی به مشکالت بهداشتی در 
سطح شهر را با همکاری های بین بخشی، برای رفع مشکالت، مؤثر 
دانس��ت و گفت: فعالیت های بهداش��ت محیطی، ویترین عملکرد 
ش��بکه بهداش��ت و درمان اس��ت و با توجه به موقعی��ت قرارگیری 
شهرس��تان آوج در مسیر ارتباطی غرب کشور، الزم است این کار با 

حساسیت بیشتری پیگیری شود.

Á قول مساعد مسؤوالن شهری
مهندس امید خالقی، کارش��ناس بهداش��ت محیط شبکه بهداشت 
و درمان شهرس��تان آوج که در این بازدید مش��ترک حضور داشت، 
گفت: مس��ؤوالن ش��هری برای بهس��ازی و شستش��وی کانال های 
فاضالب، شستشوی سطل های زباله، لوله کشی فاضالب و احداث 

سپتیک برای سرویس های بهداشتی عمومی، قول مساعد دادند.

تالش حوزه سالمت شهرستان 
آوج برای اجرای برنامه های 
ورزشی رایگان برای کودکان 

روز نهم مرداد 1398 نشست هماهنگی و برنامه ریزی اجرای برنامه 
های ورزش��ی رایگان، برای کودکان س��اکن حاشیه شهر و مناطق 
آس��یب پذیر، در شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان آوج با حضور 

نماینده اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.
ابوذر رئیسوندی، مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در 
این رابطه اظهار کرد: اجرای برنامه ها ورزش��ی برای کودکان ساکن 
حاشیه شهر و مناطق آسیب پذیر، می تواند در رشد و تکامل آنان، 

مؤثر باشد.
در این نشست، سهیال قنبری، کارشناس کودکان شبکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان آوج، معرفی گروه هدف به اداره ورزش و جوانان 
شهرستان را از مهمترین وظایف این شبکه در اجرای برنامه مذکور 
عن��وان کرد. معرفی مربی، اختصاص س��الن و زم��ان بندی اجرای 

برنامه از مهمترین مصوبات این نشست بود.

آوج
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
بازآموزی برنامه نظام مراقبت وقوع و 
پیامد های بالیا ) DSS ( برای تیم های
ارزیابی سریع مرکز بهداشت شهرستان

نشست آموزشی نظام مراقبت وقوع و پیامد های بالیا )DSS( در شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا تشکیل شد. 

از مهم ترین برنامه های این نشست که می توان به آن اشاره کرد بازبینی 
دستورالعمل اجرای برنامه نظام مراقبت بالیا، بررسی چگونگی تکمیل فرم 
ها در اجرای برنامه و همچنین نحوه گزارش گیری از س��امانه یکپارچه 
بهداشت )سیب( بود که توس��ط مهندس مهدی درزی پور، کارشناس 

مسئول مدیریت خطر بالیا و حوادث این شبکه اجرا شد.
مهندس درزی پور با بیان اینکه ثبت و تحلیل مس��تمر وقوع مخاطرات 
در جامعه و پیامدهای سوء آنها بر جامعه و تسهیالت بهداشتی به منظور 
تخصیص عادالنه و اثر بخش منابع مالی و انسانی می باشد، خاطر نشان 
کرد: نتایج پیمایش ها  طي 10 س��ال نش��ان مي دهد که روند آسیب 
مخاطرات به مراکز بهداش��تي )در ابعاد کارکردي و آس��یب سازه اي و 
غیرسازه اي( رو به افزایش است. این امر در خصوص آسیب به سالمت 

کارکنان بهداشتی نیز صادق است.
این کارش��ناس تصریح کرد: بخش عمده ای از این خس��ارات و آسیب 
ها مربوط به مخاطرات آب و هوایي اس��ت. هر چند که تهدید ناش��ی از 

مخاطرات زمین شناختی به جای خود باقی است.
مهندس درزی پور هدف این برنامه را تعیین میزان و روند آسیب بالیا به 
جامعه و تسهیالت بهداشتي در ابعاد خسارات جاني، عملکردی،  سازه ای 

و غیرسازه ای برشمرد.
در پایان این نشست، شرکت کنندگان از انبار بالیای واحد شبکه بازدید 
و همچنین آموزش های الزم جهت به کارگیری تجهیزات مورد نیاز در 

شرایط اضطراری ارائه شد.
شایان ذکر است؛ این نشست آموزشی یک روزه به منظور اجرای برنامه 
های مدیریت خطر بالیا در ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان بویین 
زهرا در روز ش��نبه 29 تیر 98 با حضور اعضای تیم های ارزیابی سریع 

و کارشناسان ستادی در محل سالن اجتماعات این شبکه تشکیل شد.

ادامه نظارت بر روند اجرای طرح 
سنجش نوآموزان بدو ورود به 
دبستان در شهرستان بویین زهرا

با توجه به ش��روع طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه 
های س��نجش شهرستان از اول تیر 1398و در ادامه ارزیابی مقدماتی و 
معاینات پزشکی نوآموزان از تاریخ 15 تیر ماه، آذر ذوالفعلی، کارشناس 
مسؤول واحد سالمت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان بویین 

زهرا، با همراهی مریم درزی رامندی، کارشناس این واحد، تعداد 13 مرکز 
خدمات جامع سالمت، هشت پایگاه سالمت، شش خانه بهداشت و پنج 

پایگاه سنجش را مورد بازدید قرار دادند. 
به گفت��ه ذوالفعلی، در این بازدیدها چک لیس��ت پایش برنامه ارزیابی 
س��المت نوآموزان برای پایگاه س��نجش و مراکز تکمیل شد و نواقصات 
موجود به مسؤوالن سنجش، مسؤوالن مراکز، مراقبان سالمت و بهورزان 

برای رفع آن اطالع داده شد.
این کارشناس بهداشتی گفت: به دست اندرکاران این برنامه تاکید شد، 
موارد آلوده به ش��پش در همان روزی که در س��نجش شناس��ایی می 
شوند برای درمان و دریافت شامپو به واحدهای بهداشتی مراجعه کنند. 
همچنین واحدهای بهداشتی موظف هستند پیگیری برای دریافت شامپو 
پرمترین از ستاد را در راستای درمان موارد آلوده داشته باشند. بهورزان و 
مراقبان سالمت نیز باید به صورت تصادفی، روزانه سه مورد اندازه گیری 
قد، وزن و نمایه توده بدنی، معاینه پوست و مو، دهان و دندان را چک و 

نتایج با اطالعات پرونده سنجش جسمانی نوآموز مقایسه شود.
الزم به ذکر است؛ ثبت همزمان و کامل کلیه خدمات ارائه شده در سامانه 
سیب توسط پزشکان، مراقبیا س��المت و بهورزان از دیگر تاکیدات این 

بازدیدها بود.

ارتقای آمادگی نظام سالمت 
شهرستان بویین زهرا در پاسخ

 به بحران ها 

در بین همه کشورهای دنیا ایران جزو 10 کشوری است که متاسفانه در 
طول تاریخ بشر مصیبت ها و بالیا و فجایع بسیاری را تجربه کرده است، 

بنابراین الزم است برای هر گونه بحرانی آمادگی کافی را داشته باشیم.
مهندس مهدی درزی پور، کارشناس مسئول واحد بالیای مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویین زهرا با بیان این مطلب افزود: یکی از استان هایی که 
متأسفانه در معرض بالیا و حوادث و سوانح است استان قزوین  است که 
به دلیل قرار گرفتن در جغرافیایی خاص در معرض آس��یب قرار دارد و 
از سویی به علت صنعتی بودن در معرض آسیب  ها و بالیای بشرساخت 

است.
به همین منظور با تشکیل نشست آموزشی تدوین »برنامه پاسخ به بالیا« 
کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت این شهرستان با کارکردهای 
تخصصی بهداشت محیط، با هدف ارتقای آمادگی واحدهای بهداشتی 
در برابر بالیا و آش��نایی کارکنان با ش��رح وظایف خود در زمان بحران 

آشنا شدند.
مهندس درزی پور هدف از برگزاری این نشست را آشنایي کارشناسان 
بهداشت محیط با نحوه تدوین برنامه آمادگي و پاسخ سیستم بهداشتي 
در برابر بالیا و باال بردن آمادگی آنان در مواجه با حوادث و بالیای طبیعی 
و انس��ان ساخت برای به حداقل رس��اندن آسیب ها و آگاه سازی مردم 

برشمرد.
این کارش��ناس اظهار کرد: شرکت کنندگان در این نشست آموزشی با 
برنامه های ملی برخورد با بحران ها و بالیای طبیعی و انسان  ساخت که 
متأس��فانه در کشور ما نیز کم بروز نمی کند، آشنا شده و آمادگی کامل 
نس��بت به مواجهه با این ش��رایط را پیدا می کنند تا در مجموع نوعی 
آمادگی ملی برای مقابله با هر گونه بحرانی در سطح کشور ایجاد شود. وی 
ادامه داد: تمرین در شبیه ساز برنامه پاسخ به بالیا باعث ارتقای آمادگی 

نظام سالمت در پاسخ به بحران ها می شود.
مهندس درزی پور، مدرس این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص 

اهمیت و کلیات این برنامه، به نحوه تدوین برنامه و آشنایی با فرمت برنامه 
و چگونگی تدوین برنامه که شامل بخش عمومی مقدمه، مبانی عملیات، 
کارکردهای آمادگی،  مدیریتی و تخصصی مي باشد پرداخت و پس از آن 

حاضران با تشکیل کار گروهی نحوه تدوین برنامه را تمرین کردند. 
این نشس��ت روز هفتم مرداد 98 در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی 

مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا برگزار شد.
گفتنی اس��ت؛ برنامه  پاسخ به بالیا به عنوان یکی از برنامه های ابالغی 
وزارت بهداش��ت با هدف تبیین برنامه عملیاتی زمان بالیا و بحران می 
باشد که در این برنامه واحدهای بهداشتی به طور منسجم و هماهنگ می 

توانند ارائه کننده خدمات سالمت در زمان اضطرار و بالیا باشند.

مواد خطرناک، سالمت کارگران را 
تهدید می کند

هر ماده ای به هر شکلی یا کمیتی که یک ریسک غیرقابل  قبول و منطقی 
از لحاظ ایمنی و بهداشت و دارایی ها در حین حمل  و نقل ایجاد کند و یا 
اگر به محیط  زیست رها شود و بتواند به  طور بالقوه برای سالمت و رفاه 
جامعه خطرناک باشد، ماده خطرناک در نظر گرفته می شود. به  عبارت  
دیگر مواد خطرناک موادی هس��تند که دارای قابلیت اش��تعال، قابلیت 
انفجار، س��مت، خورندگی و واکنش دهندگی بوده و در صورت مواجهه 

در محیط کار، کارگران را در معرض ریسک قرار دهند.
مهندس سجاد دودانگه، کارش��ناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویین زه��را ضمن بیان ای��ن موضوع، گفت:  شهرس��تان 
بویین زهرا نیز دارای صنایع مختلفی اس��ت که ضمن اس��تفاده از مواد 
شیمیایی گوناگون، گاهی، دارای مواد خطرناکی است که پتانسیل وقوع 
حوادث ش��یمیایی را داراس��ت. وی افزود که مواد شیمیایی، دارای یک 
حداقل کمیت فیزیکی با پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی هستند که در 

نظر گرفتن این مقدار، بسیار حیاتی است.

حوزه سالمت شهرستان بویین زهرا 
پیگیر تشکیل کالس های ورزشی 

رایگان برای کودکان
کودکان سرمایه های ملی و آینده سازان کشور هستند و هر اقدامی در 
جهت ارتقاء رشد و تکامل مطلوب آنان منجر به جامعه ای سالم و توانمند 

در آینده می گردد و از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری می نماید.
معصومه علمش��اهی، کارشناس مسئول واحد س��المت خانواده شبکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان بویین زهرا؛ در این رابطه گفت: نشست 
هماهنگی اجرای برنامه ورزش��ی رایگان برای کودکان مناطق حاشیه و 
آس��یب پذیر با حضور نماینده اداره ورزش و جوانان، کارشناس مسئول 
واحد نوجوانان، جوانان و مدارس و کارش��ناس کودکان مرکز بهداشت ، 

روز نهم مرداد 1398 در سالن اجتماعات این شبکه برگزار شد. 
علمشاهی گفت: در پایان این نشست، مصوب شد که کالس های ورزشی 
رایگان برای کودکان حاش��یه شهر و مناطق آسیب پذیر این شهرستان 

تشکیل شود.
قابل ذکر اس��ت برگزاری این کالس ها در راستای »برنامه جامع رشد و 
تکامل ابتدای دوران کودکی« که از سال 1395 در شهرستان های استان 

آغاز شده است، انجام می گیرد. 

بویین زهرا
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اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
آبیک

انجام تست HIV و PPD در 
کمپ ترک اعتیاد انجیالق

 شهرستان آبیک
مهندس محمد بابایی، رییس مرکز بهداش��ت شهرس��تان آبیک از 
انجام 25 مورد آزمایش س��ریع HIV )ایدز( و تست PPD )سل( 
توسط کارشناس��ان پیشگیری و مبارزه با بیماری های این مرکز از 
بیم��اران حاضر در کمپ ترک اعتیاد انجیالق این شهرس��تان خبر 

داد.
وی گفت: آزمایش س��ریع ایدز توس��ط کیت های مخصوصی انجام 
می ش��ود که ظرف مدت 20 دقیق��ه با دقت باالی 96 درصد آلوده 
بودن یا نبودن بیمار به ویروس ایدز را نشان می دهد، که به صورت 
رایگان از طریق کارشناس��ان مرکز بهداشت شهرستان آبیک انجام 
می شود و عموم مردم می توانند برای انجام رایگان این آزمایش به 

واحد بیماری های این مرکز مراجعه کنند.
محس��ن طالبی، کارشناس مسئول واحد بیماری ها نیز گفت: تست 
PPD برای تش��خیص بیماری س��ل انجام می شود و بدین صورت 
اس��ت که ابتدا مایعی به نام توبرکولین را با سرنگ به داخل پوست 
ش��خص تزریق می کنند و پس از 48 تا 72 ساعت، محل تزریق را 
چک می کنند، اگر بس��تر تزریق حدود یک سانتی متر سفت شده 
باش��د، بنابر این آن شخص، مشکوک به مبتال به بیماری سل است 

که به متخصص برای انجام عکسبرداری سینه ارجاع می شود. 

خودآگاهی، اولین گام 
برای برنامه ریزی به منظور 

خودمراقبتی است

ربابه جعفری، کارش��ناس مس��ؤول واحد آموزش و ارتقای سالمت 
مرکز بهداش��ت شهرستان آبیک با اشاره به اینکه خودآگاهی، اولین 
گام ب��رای برنامه ری��زی به منظور خودمراقبتی اس��ت، گفت: برای 
خودمراقبتی، باید در مورد آنچه که هس��تیم، آنچه که می خواهیم 
باشیم و روشن بودن دالیل خود برای چنین قصدی، آگاه و توانمند 
شویم. وی افزود که همه ما از نقاط ضعف و قّوت خود، آگاه هستیم 
و این آگاهی، به ما قدرتی می دهد که با آن می توانیم تغییراتی را 

به وجود بیاوریم تا زندگی خود را عوض کنیم.

Á افزایش موقعیت های زندگی
س��الم تر شدن س��بک زندگی مردم و بهبود کیفیت زندگی آنان و 
همچنی��ن افزای��ش رضایت مردم از خدمات بهداش��تی و درمانی و 
پیش��گیری اولیه از بیماری هاست، گفت: افزایش کمیت و کیفیت 
مشارکت مردم در سالمت و مراقبت از بیماری ها، افزایش موقعیت 
ه��ای زندگی، تحصیل یا کار س��الم در کش��ور، کاه��ش رفتارهای 
مخاط��ره آمی��ز، کاهش بیم��اران مبتال ب��ه بیماری ه��ای واگیر و 
غیرواگی��ر و کاهش مرگ و میر ناش��ی از این بیم��اری ها، از فواید 
برنامه ملی خودمراقبتی است که این کارشناس به آن ها اشاره کرد.

Á افزایش رضایت کارکنان
کارش��ناس مس��ؤول واحد آموزش و ارتقای سالمت مرکز بهداشت 
شهرس��تان آبیک با اش��اره به مزای��ای اجرای برنامه ه��ای ارتقای 

س��المت در محل کار، گفت: تحقیقات، نش��ان می دهد اجرای این 
برنامه در مح��ل کار، مزایا و منافع عینی )قابل اندازه گیری( زیادی 
ب��رای س��ازمان ها و کارفرمایان به همراه دارد ک��ه از جمله آن، می 
ت��وان به افزایش بازده��ی و بهره وری در مح��ل کار، کاهش میزان 
غیب��ت در کار، افزایش رضایت کارکنان، بهبود فرایند اس��تخدام و 
ابقاي کارکنان، افزایش تعهدات س��ازمانی کارکنان و کاهش میزان 

غرامت شغلی اشاره کرد.
وی در ادام��ه اذعان ک��رد که برنامه ارتقاي س��المت در محل کار، 
از طریق س��ه بخ��ش انجام می گیرد که بخش اول، ش��روع اجراي 
برنامه ، بخش دوم، طراحی برنامه و بخش س��وم، اجرای برنامه ملی 

خودمراقبتی در محل کار است. 
جعفری با گفتن اینکه فعالیت های مربوط به مراقبت های شخصی، 
می توانند به رفع اس��ترس و بهبود وضعیت سالمت عمومی کمک 
کنند؛ بیان کرد: مطالعات نشان می دهد، رعایت شیوه زندگی سالم 
و مراقبت های ش��خصی، می تواند از بروز بس��یاری از بیماری های 

جسمی و روانی پیشگیری کند.

در سه ماه اول سال 1398

بیش از 6000 تن در شهرستان 
آبیک، آموزش های سالمت 

روان دریافت کردند

به گفته محمد بابایی، رییس مرکز بهداش��ت شهرس��تان آبیک، در 
س��ه ماهه نخس��ت سال 1398 واحد س��المت روان این مرکز به 6 
هزار و 153 تن، آموزش های مختلفی در حوزه س��المت روان ارائه 

کرده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد، یک هزار و 914 تن در حوزه مهارت 
ه��ای زندگی، یک هزار و 124 تن در حوزه فرزندپروری و 451 تن 
در حوزه پیش��گیری از خودکش��ی آموزش دیده ان��د، گفت: تعداد 
728 ت��ن در حوزه اختالالت روانپزش��کی، تعداد 117 تن در حوزه 
نوجوان س��الم من و  193 تن در خصوص خودمراقبتی در سالمت 

روان، آموزش دیده اند.
بابای��ی همچنین بیان کرد: 440 تن در حوزه حمایت های روانی و 
اجتماعی در بالیا، تعداد 852 تن در حوزه پیشگیری از مصرف مواد 
و 334 تن در حوزه پیشگیری از خشونت خانگی، آموزش های الزم 

را از سوی کارشناسان مرکز دریافت کرده اند.
Á سالمت روان، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد

رییس مرکز بهداش��ت شهرس��تان آبیک با اش��اره به اینکه سالمت 
روان در عین حال که بس��یار مهم است، ولی کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد، گفت: واحد س��المت روان در س��ه برنامه سالمت روان، 

سالمت اجتماعی و پیشگیری از مصرف مواد، فعالیت می کند.
بابای��ی این اقدامات را در پنج حوزه ش��امل برگزاری نشس��ت های 
آموزش��ی، انجام غربالگ��ری اولیه، انجام غربالگ��ری تکمیلی، انجام 
مداخ��الت تخصصی پزش��ک و انجام مداخله تخصصی کارش��ناس 

سالمت روان برای عموم مردم دانست.
Á اجرای برنامه سالمت روان در شهر و روستا

فاطمه نظری، کارشناس مسئول واحد سالمت روان مرکز بهداشت 
شهرستان آبیک نیز در این رابطه بیان کرد: در برنامه سالمت روان، 
تع��داد 3 هزار و 35 تن، توس��ط بهورزان در خانه های بهداش��ت، 

غربالگری اولیه س��المت روان شده اند که 344 تن، به عنوان بیمار 
شناسایی شده اند و توسط پزشک در مرکز تحت درمان قرار گرفته 

اند.
وی اذعان کرد: در برنامه پیش��گیری از مصرف مواد هم 658 تن و 
در برنامه س��المت اجتماعی 216 تن توسط بهورزان در خانه های 
بهداش��ت غربالگری اولیه شده اند که در مجموع  58 تن، به عنوان 

بیمار شناسایی شده و برای درمان به پزشک ارجاع شده اند.
نظ��ری گفت: در برنامه س��المت روان 2 هزار و 176 تن، در برنامه 
پیش��گیری از مصرف مواد 950 تن و در برنامه س��المت اجتماعی 
291 تن، توس��ط مراقبان سالمت در پایگاه های سالمت غربالگری 
ش��دند که در مجموع 535 تن به عنوان بیمار شناس��ایی ش��ده و 
توس��ط پزشک و کارشناس سالمت روان در مرکز تحت درمان قرار 

گرفته اند.

الگوی تغذیه ای صحیح؛ 
متعادل و متنوع است

شهرزاد حاجی رفیعی، کارش��ناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان 
آبیک با اشاره به اینکه رعایت الگوی صحیح تغذیه و استفاده از مواد 
غذایی س��الم، نقش بسیار مهمی در سالم ماندن جامعه دارد، گفت: 
الگ��وی تغذیه ای صحیح؛ متعادل و متنوع اس��ت و می تواند کلیه 

مواد ُمغّذی مورد نیاز را تامین کند.
ایش��ان با بیان اینکه کلیه مواد ُمغّذی، براي سالمت بدن الزم است 
و هیچ ماده ُمغّذی را نمي توان جانش��ین ماده ُمغّذی دیگري کرد، 
اف��زود: غذاها از نظر مواد ُمغّذی، ش��امل: درش��ت ُمغّذی ها )مانند 
کربوهیدرات، چربي و پروتئین( و ریزُمغّذی ها )مانند مواد معدني و 
ویتامین ها( هستند.  حاجی رفیعی تأکید کرد که باید هر دو دسته 

مواد غذایی یاد شده، در برنامه غذایی خانواده وجود داشته باشد.
Á کمبود آهن، شایع ترین اختالل تغذیه ای

این کارشناس با اظهار اینکه کمبود آهن، شایع ترین اختالل تغذیه 
ای اس��ت، گفت: مقدار مورد نیاز آهن به س��رعت رشد، ذخایر آهن 

بدن و قابلیت جذب آن از منابع غذایي بستگي دارد.
وی با اش��اره به اینکه بهترین نوع آهن قابل جذب، در گوشت، مرغ 
و جگر اس��ت و در حبوبات، غالت، س��بزیجات و زرده تخم مرغ نیز 
وج��ود دارد؛ بی��ان کرد: از عالئم فقر آهن می ت��وان به بي تفاوتي، 
خستگي، بي حسي، کاهش قدرت یادگیري و عدم تمایل به فعالیت 

هاي فیزیکي و ورزش اشاره کرد.
Á  یُد، ماده ُمغّذی ضروری برای فعالیت غده تیروئید

حاج��ی رفیعی خاطر نش��ان کرد: یُ��د، ماده ُمغّذی ض��روری برای 
فعالی��ت غ��ده تیروئید و ماده اصل��ی در س��اختمان هورمون های 
تیروئیدی اس��ت که تنظیم متابولیس��م بدن را برعهده دارند. وی با 
گفتن اینکه این هورمون ها بر بیش��تر اندام های بدن اثر می گذارد 
و برای تکامل و عملکرد طبیعی بدن، مغز و دس��تگاه عصبی، حفظ 
گرمای بدن و انرژی ضروری هس��تند، گفت: این ماده بخصوص در 
اوایل دوران کودکی، بلوغ، حاملگی و ش��یردهی، بیش��تر مورد نیاز 

است و دریافت مقدار کافی آن، اهمیت حیاتی دارد. 
به گفته این کارش��ناس،  بهتری��ن منبع غذایی یُد، غذاهای دریایی 
) مثل ماهی و میگو( هس��تند، اما ب��ه علت مصرف کم آن در رژیم 
غذایی ایران، معموال یُد مورد نیاز بدن، تامین نمی ش��ود؛ بنابر این، 
مطمئن تری��ن روش برای تامین یُد مورد نی��از بدن، مصرف نمک 

های یُددار است. 
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هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

اولین نشست هیأت  امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1398

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
شماره تلفن گویا 33379061          شماره تلفن مستقیم 33379317     )فقط ساعات اداری(

3.مراجعه به پورتال به آدرس    http://bazresi.qums.ac.ir     در قسمت فرم های الکترونیکی 
4.با شماره گیری 111 سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(

5.با مراجعه حضوری به این اداره به نش��انی قزوین  خیابان نواب ش��مالی   مجتمع ادارات   س��اختمان ش��ماره یک ستاد 
دانشگاه  طبقه همکف   اتاق 105 دریافت و تکمیل فرم و مستندات 

تلفن: 33375152-5

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

www.qums.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه
info@qums.ac.ir :پست الکترونیکی روابط عمومی

سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »1490«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی   

در زمینه تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 
 ش�ماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

مردمی در  نظام سالمت .
 شماره تلفن »1690«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات   

سالمت.

قانون اساسی جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی: 

Á ظ- حق آموزش و پژوهش
ماده 108- حق دانش آموزان اس��ت که از آموزش وپرورش��ی برخوردار 
باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی های ذهنی و 
جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش های 
دینی و ملی ش��ود و آن ها را برای داش��تن زندگی اخالقی و مسئوالنه 

توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و 
دوستی بین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده 109- حق دانش آموزان اس��ت که شخصیت و کرامت آنان مورد 
احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی شان باید 

شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده 110- هیچ کس حق ندارد موجب ش��کل گیری تنفرهای قومی، 
مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد 

یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رس��انه های جمعی در 
ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده 111- توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل 
و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از 

حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

دانشگاه های علوم پزشکی باید 
در سطح عالی، پزشک با اخالق 

و متدین تربیت کنند.


